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Widok na Wawel od strony Wisiy.

Towarzystwo Ochrony Piknoci Krakowa i Okolicy, oceniajc

pikno i znaczenie plantacyi krakowskich dla zdrowia i ozdoby mia-

sta, obrao je za temat do drugiej ksiki, wydanej wasnym naka-

dem. Dlatego cel tej ksiki jest raczej dydaktyczny. Ma ona bowiem —
odsaniajc rzadki wdzik i pikno ogrodu (plantacyj) — pokaza
równoczenie pewne usterki, a take wytkn drog na przyszo.
Poniewa za plantacyom krakowskim, zaoonym przed blisko 100 laty,

nie powicono dotd obszerniej uwagi, z wyjtkiem paru drobnych

artykuów, przeto ksika niniejsza podaje równie history plant,

od zaoenia ich, a po dzisiejsze czasy, wypeniajc temsamem brak

dotychczasowej monografii. Zebranie jednak tych historycznych da-

nych i zestawienie caej przeszoci plant byo rzecz nieatw, wobec

skpego materyau archiwalnego, którego dostarczyo w pierwszym

rzdzie Archiwum m. Krakowa, a nastpnie dokumenty, zbierane

przez kuratorów plantacyi.

Tekst ksiki rozpada si na cztery rozdziay, poprzedzone krót-

kim wstpem, wyjaniajcym pierwotne przeznaczenie terenu, na któ-

rym powstay plantacye. Dwa pierwsze rozdziay powicone s hi-

storyi plant w ten sposób, e pierwszy przedstawia ich zaoenie

i dochodzi prawie do poowy zeszego stulecia, drugi za obejmuje

reszt czasu i siga w nasz okres. W trzecim przedstawiona jest

architektura ogrodu i ulic przytykajcych, czwarty wreszcie zajmuje

si gospodark ogrodu, czyli stron techniczn obecnego stanu plant,

podnoszc jego zalety i wskazuje drog na przyszo.
Dla atwiejszego zrozumienia celu ksiki su liczne illustracye,

odsaniajce pikno i niewypowiedziany urok plantacyi krakowskich.



Poniewa za nie wszystkie mogy by omówione w toku rozprawy,

dlatego na kocu ksiki dodane s szczegóowe ici objanienia. Do
lepszej oryentacyi w caoci pomaga pi planów, z których pierwszy

poprzedza zaoenie plant, trzy nastpne odnosz si do rónych
chwil rozwoju, pity za przedstawia stan obecny (w styczniu 1911 r.).

Równoczenie niech wolno bdzie wyrazi wdziczno tym

wszystkim, którzy pomogli do powstania tej ksiki. W pierwszym

rzdzie p. St. Goliskiemu, prezesowi Towarzystwa Ochrony Piknoci
Krakowa i Okolicy, p. A. Chmielowi, Dr, Kunzekowi, nastpnie

prof. M. Straszewskiemu, obecnemu kuratorowi plantacyi, p. B. Ma-

eckiemu, inspektorowi ogrodów miejskich i p. St. Grekowi, który

wykona plan obecnego stanu plant. Do komitetu redakcyjnego naleeli

pp. A. Chmiel, St. Goliriski, Dr. Kunzek i L. Lepszy.

Kurza Stopka na Wawelu



^.^^JLA ^ I.LL.

Widok Krakowa z pierwszej polowy XVII. w. (Arch. miejskie).

Na linii dzisiejszych plant wznosiy si w dawnych wiekach

obronne mury Krakowa, które podwójnym piercieniem opasyway
miasto. Pocztek ich budowy przypada prawdopodobnie na koniec

XIV, i pocztek XV. stulecia, gdy najstarsze wzmianki aktów o bu-

dowie murów z tego czasu pochodz. Murów bronio 31 baszt (str. 7).

Byy one rozdzielone pomidzy cechy krakowskie, do których nale-

aa obrona miasta. Niektóre z baszt w kocu XVIII. w. bdc w nie-

najgorszym stanie byy zamieszkae przez ludno ubosz: murarzy,

wyrobników a nawet onierzy miejskich, których jeszcze w r. 1797

utrzymywa magistrat pitnastu; mieli oni mundur granatowy z czer-

wonymi wyogami i nosili tylko krótkie paasze, oraz laski. Wiele

baszt byo zrujnowanych i bez dachów. (Por. plan I.),

Przystp do miasta otwierao siedm bram: Grodzka, broniona

przez cech zotników, Wilna lusarzy i kotlarzy, »Forta Szewska«

garbarzy i biaoskórników. Sawkowska cechu krawieckiego, Flo-

ryaska kunierzy, »Forta Mikoajska* rzeników i »Brama Nowa«
piekarzy (w przejciu dzisiejszej ulicy Siennej i gównej alei planta-

cyjnej). Bramy te byy zamkniciem dzisiejszych ulic tej samej nazwy.

Oprócz tych bya jeszcze jedna mniejsza t. zw. Poboczna brama,



pod Wawelem, od strony Wisy. Dla wzmocnienia obronnoci mu-

rów trzy bramy: Sawkowska, Floryaska i Mikoajska, miay jeszcze

t, zw. rondle czyli bastyony. Brama Floryaska — cho zczona
z rondlem grubymi murami — dla utrudnienia dostpu nieprzyja-

cielowi do miasta, bya oddzielona gbok fos, z ciosowego kamienia

murowan. Na tej fosie by most zwodzony.

Cz tych murów wraz z basztami, bram Floryaska i ron-

dlem pozostawiono pomidzy ulic Sawkowsk a Szpitaln. Z tej

resztymoemymie
pojcie o niezwy-

kem piknie daw-

nych murów miej-

skich, (str. 8).

Wzdu murów
miasta rozcigay

si szerokim pasem

way i rowy (fosy).

Przestrze ta bya
prawie niedostpna

i bagnista, zasypana

górami mieci, bota

i rumowiska, wy-

woonemi i sypa-

nemi bez adu, za-

rosa lasem ostów

i pokrzyw. Szcze-

gólniej znan z te-

go bya zachodnia

strona miasta, na

przestrzeni od bra-

my Pobocznej (pod

Zamkiem) do Wilnej i dalej jeszcze do »furtki« Szewskiej. Tylko wsk
droyn mona byo tutaj przej lub przejecha. Mury miejskie byy
tu wyszczerbione, (jak koo kocioa w. Michaa) baszty opustoszae,

bez dachów, w stanie najwikszego zaniedbania. Od Szewskiej »furtki«

do bramy Sawkowskiej fosy byy lepiej zachowane i zarose traw,
na której wypasano bydo. W zimie za, gdy wody z jesiennych ulew

zamarzy, byway tam wyborne Hzgawki. Z nich korzystaa szczegól-

niej modzie rkodzielnicza, a zwaszcza w niedzielne popoudnia.

Rondel Bramy Floryaskiej.
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Za kocioem 00. Reformatów byo nasypisko ziemne czyli nie-

skoczony rondel, który Moskale, w czasie Konfedcracyi Barskiej, zaj-

mujc Kraków, zaczli sypa dla lepszej obrony miasta, przymusza-

jc do roboty mieszkaców. Tu take znajdowa si w dawniejszych

czasach zbiornik wody t. zw. rurmus czyli rurhaus, który — czer-

pic wod z Rudawy zapomoc koa z konewkami — dostarcza jej

rurami dla potrzeb mia-

sta. Tcz miasta opa-

sywa mur podwójny,

pomidzy którym, byy
dugie, wskie ogrody

z krgielniami i piwiar-

niami.

Na przestrzeni od

bramy Sawkowskiej do

Floryaskiej bya gbo-
ka fosa, kamieniem caa

wyoona i doskonale za-

konserwowana. Przecho-

dzia ona koo samego

arsenau miejskiego (dzi-

siejszej biblioteki Mu-
zeum XX. Czartoryskich).

Od bramy Florya-

skiej do »furtki« Miko-

ajskiej byy najlepiej za-

chowane dawne fortyfi-

kacye miasta: fosa, dwa
mury i baszty. Pomidzy
murami byy mae ogród-

ki. W jednym z nich, do

którego wchodzio si z bramy Floryaskiej, byy kramy z prochem

strzelniczym w liczbie dziesiciu, co dla miasta byo do niebezpiecznem

ssiedztwem. Zewntrz murów bya gboka fosa murowana, a wzdu niej

wysypany szeroki wa, który przed zaoeniem dzisiejszych plant, by gów-
nem miejscem spacerów. Wieczorem lub w wito zgromadzaa si tam

caa publiczno krakowska, chodzc od bramy do »furtki« i napowrót

po tym wale. Wielki wiz, który w tej okolicy, na wyjciu z ulicy

Szpitalnej stoi w okrgym dole, ju wówczas rós w samej fosie.

^tz z XVIII. w. (t, zw. „Drzewo wolnoci").



Wewntrz »furtki« Mikoajskiej byt wchód do ogrodu midzy mu-

rami, gdzie bya urzdzona strzelnica (zwana Celestat), w której miesz-

czanie strzelali do kurka. By tam mianowicie domek, z niewielk

sal na pitrze i galery, w której odbywao si strzelanie.

Od Mikoajskiej »furtki« do Nowej bramy by take wa, ota-

czajcy fos, niski a szeroki. Fosa bya zaniedbana. Mury klasztoru

na Gródku, (str. 10) ba-

szty i mur miejski bro-

niy z tej strony miasta.

Od Nowej do Grodz-

kiej bramy fortyfika-

cye przedstawiay obraz

upadku. Okolica tu by-

a pusta, botna i w nie-

adzie, rowy napenione

kauami. Za kocioami
w. Józefa i w. Piotra

baszty si rozsypay

przewanie, i by tylko

sam mur. Okolica ta

bya mao uczszczana

i wazka droyna tdy
wioda okol ki w. Se-

bastyana, któr jedono
do bramy Grodzkiej.

Cho pikne s
obecne planty, to je-

dnak zniesienie tych

baszt i murów fortecz-

nych jest dla Krakowa
niepowetowan szkod.

Zachowawszy te pamitki, byby Kraków jedynym w Europie grodem

o jednolitym charakterze. Ten bd musi by nauk na przyszo, aby

z niszczeniem starych budowli by ostronym.

Zabudowania klasztori
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Stanisaw hr, Wodzicki, Prezes Senatu Rzeczypospolitej krakowskiej.

(Muzeum Czapskich),

I.

Zaoenie plantacyi krakowskich czy si ze spraw zburzenia

dawnycli fortyfikacyi miasta. Po upadku Polski i przyczeniu Galicyi

wraz z Krakowem do Austryi, wyania si zaraz ta sprawa w pierw-

szym dziesitku lat ubiegego stulecia. Mianowicie w r. 1806 Kance-

larya nadworna zawiadamia Rzd Gubernialny, e cesarz nakaza
ze wzgldów zdrowotnych zburzy stare mury fortyfikacyjne m. Kra-

kowa, i donosi o rodkach przedsiwzitych, by to sta si mogo
bez przeszkody. Wykonanie jednak podobnego rozporzdzenia nie
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byo tak atwem. Burzenie murów i baszt cigno si latami, talt,

e Itiedy w r. 1815 utworzono Rzeczpospolit Kraiowsli czyli >wolne,

niepodlege i cile neutralne miasto wraz z okrgiem« — jak brzmia

jego tytu urzdowy — Senat Rzdzcy nowej republiki musia si

Widok Zamku na Wawelu z I. potowy XIX. w. (Arch. miejskie).

nieraz jeszcze zajmowa sprawami, dotyczcemi burzenia dawnych

fortyfikacyi krakowskich.

Szczególniej sprawa ta nabraa znaczenia, kiedy miasto stano
wobec pytania, jak postpi dalej po zburzeniu murów. Bo z tem -
czyo si nierozdzielnie zasypanie fos i zniesienie waów obronnych,

usunicie szeregu domków drewnianych i murowanych, przybudo-
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wanych do murów miejskich, po obu ich stronach. Bya to zatem

olbrzymia praca, wymagajca wielkiej energii i znacznych bardzo ko-

sztów. Ale wtedy dopiero nabraa ona swego penego uzasadnienia,

gdy wytknito jasno cel, do jakiego miaa zda. Mianowicie w r. 1820

prezes Senatu Rzdzcego, Stanisaw hr, Wodzieki (str. 11) postawi

wniosek o »urzdzenie ogrodów naokoo miasta na miejscu dawnych

fortyfikacyi <. Kierunek robót powierzono Komitetowi Ekonomicznemu.

W roku nastpnym plan przyszych ogrodów by ju gotowy, nary-

sowany i obliczony na podstawie pomiarów i niwelacyi miasta. Obej-

mowa on mniej wicej cay

obszar dzisiejszy. Roboty za-

czto od niwelacyi czyli plan-

tacyi waów i fos, a take usu-

wania resztek murów. One
wypeniaj gównie pierw-

szych dziesi lat pracy. Od
nich te utara si nazwa

»plantacyi krakowskich* albo

krótko »plant«, dla wielu dzi

zagadkowegopochodzenia, ma-

jca w rzeczywistoci nie wiele

wspólnego z terminologi ogro-

downictwa.

Roboty rozpoczto ró-

wnoczenie w dwóch miej-

scach : na przestrzeni pomi-
dzy Wawelem a ulic Flo-

ryask, i pomidzy klaszto-

rem 00. Reformatów a ul.

Sawkowsk. Nastpnie z roku na rok posuwaj si stopniowo prace

plantacyjne w pewnych odstpach, od bramy Sawkowskiej do Florya-

skiej i dalej jeszcze do Mikoajskiej i Nowej Bramy. Kiedy zasypywano

fos pomidzy bram Floryask i »furtk Mikoajsk*, potrzebowano

tik wielkiej iloci ziemi, e musiano jej tysice fur sprowadzi skdind.
I tak woono piasek ze Starej Wisy i zbierano wszelkie nierównoci

w pobliu, przyczem obniono znacznie poziom Kleparza. Gdy zebrano

ogromne warstwy bota, pokazay si dwa lub trzy stare bruki, jeden pod

drugim. W r. 1826 pracuj ju pod jatkami poddominikariskiemi i »w tyle

gmachu w. Józefa*. Tu przerywa si chwilowo plantacya, gdy Se-

Ulica Kapucyska, (Fot. z polowy XIX w, ze zbiorów p. Rcy).
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nat uchwali jeszcze w r. 1820 wydzierawi »plac za w. Piotrem*

panu Goembiowskiemu, ekonomowi miejskiemu, z obowizkiem ob-

sadzenia go drzewami.

W miar rozszerzania si plantacyi, postpowao take burze-

nie staryci domków, podoczepianych zwykle do murów miejskich,

lub stojcych wolno na terenie objtym przez niwelacy. Byy to

przewanie domostwa uboszej ludnoci, stawiane na gruncie dzier-

awnym od miasta. Dzierawy te sigay nieraz bardzo odlegych

czasów, a waciciele zabudowa powoywali si a na dokumenty

z epoki Kazimierza Wielkie-

go, chcc utrzyma si w ich

posiadaniu. Ale daremne by-

y zabiegi. Domki te prze-

szkadzay w przeprowadze-

niu zamierzonych plantacyi

i dlatego nie mogy si osta.

Zwolna, mimo przeszkód

i przewlekej obrony na

drodze sdowej, postpowa-

o ich burzenie. Najczciej

Senat Rzd, wypaca sum
szacunkow, n. p. »Antonie-

mu Raczyskiemu za sprze-

dany dom pod szkoami No-

wodworskiemi, niegdy mi-
dzy murami miejskiemi po-

oony, któren z powo-

du plantacyi i upiknienia

miasta rozebranym zostal«.

(Arch. m. 1824 r.). Domki takie byy rozrzucone na caej prze-

strzeni dokoa dawnych fortyfikacyi, i w cigu dziesiciu lat tworze-

nia si plant, zawikane i nieatwe ich sprawy zaprztay ustawicznie

Senat Rzdzcy, czyto gdy chodzio o zniesienie domku drewnia-

nego cieli Grzdzielskiego u wylotu ul. Gobiej, czy domków koo
murów ulicy w. Anny, i innych koo bramy Floryaskiej i Saw-
kowskiej.

Trzeba przyzna, e roboty zaraz w pierwszych latach energi-

cznie podjte, prowadzone s niebawem na caej przestrzeni. Wi-

dzimy, jak rozpoczte pod Wawelem posuwaj si w stron póno-

Kociól w. Anny. (Fot. z polowy XIX. w. Ze zbiorów p. Rz.-^cy).
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cn, okraj miasto od wschodu, i dochodz do Nowej Bramy (koniec

ul. Siennej, naprzeciw gównej poczty), rozcigajc si w ten sposób

potem na caej linii poudniowej. I wtedy wanie postanowiono wci-
gn w ten piercie zieleni take i Wawel. W r. 1827 uchwala Se-

nat wnie podanie do Kapituy krakowskiej, w sprawie kupienia

kawaka ogrodu kapitulnego obok domu ks. Dubieckiego, celem prze-

prowadzenia plantacyi »od Stradomia popod Zamek nad Wis i Ry-

btki, a do bramy niegdy pobocznej (pod Wawelem od strony Wisy)
czemu na zawadzie stoi rzeczony ogród«. Widocznie spraw pomyl-
nie zaatwiono, bo przez na-

stpne trzy lata akta przy-

nosz zapiski wydatków na

plantacye okoo Wawelu.
Jednak wszystkie te ro-

boty byy dopiero wstpem
do przyszych ogrodów. Byy
one mniej lub wicej do-

kadnem wyrównaniem za-

krelonego terenu, który na-

stpnie miano obsadza drze-

wami. Najpierw zaczto —
zdaje si — pomidzy Flo-

ryask bram a ul. Miko-

ajsk, gdy z kocem 1822 r.

zapisano wydatek, »na za-

kupno drzewek do wysadza-

nia wyplantowanych placów«

na tej przestrzeni. Prawdo-

podobnie drzewa te pocho-

dziy ze wsi Poremby, bo

stamtd przed dwoma laty uchwali Senat, »aby ze wzgldu tego, e
jeszcze plantacya okoo miasta nie wiele naprzód posunit zostaa, tu-

dzie, e szkóka rzdowa drzewek w czasie dostarczy moe — za-

kupi 200 sztuk topól wysokich i 290 kasztanów po cenie naznaczonej

przez Józefa hrabi Szembeka«. Mode topole sprowadzano take
z ogrodu w Bielsku. Temito wanie topolami woskiemi obsadzono

drog od Meciszewskiego (realno pod Wawelem pooona) do kla-

sztoru 00. Kapucynów, i dzisiejsz ulic w. Gertrudy, a nadto stopy

góry zamkowej. Topole te mona spotka na starszych widokach

Ulica Lubicz. (Fot. z polowy XIX w. Ze zbiorów p. Rzqcy|.
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Krakowa, zwaszcza Zamku (str. 12— 15). Istniay one jeszcze w dru-

giej poowie minionego stulecia, zastpione potem obecnemi drzewami.

Mimo, e szkóka rzdowa »moga w czasie dostarcza drzewek*,

zapisano par razy jeszcze wydatki na zakupno drzew do pantacyi,

n. p. w r. 1824 Senat uchwali na ten cel 400 z. p. Roboty te pro-

wadzono widocznie w ywem tempie, co stwierdzaj kilkakrotne

uchway Senatu co do wypacania ludzi, najtych do sadzenia drzew.

Przytem musiano podsypywa pod kade drzewo pewn ilo uro-

dzajnej ziemi, obawiano si bowiem sadzi w nasypanej ziemi.

Dawny mostek naprzeciw ul. Paskiej.

Równoczenie pomylano take o zakadaniu trawników, czyli

»o darniowaniu placów«, a take ogrodzeniu pantacyi. Ju pod rokiem

1823 znajduje si notatka o kontrakcie z ciel »na stawianie i ma-

lowanie baryer na planty za 2000 z, p.'< Zdaje si jednak, e to

ogrodzenie kosztowao za drogo, bo w om lat póniej poleci Senat

nadleniczemu rzdowemu, »aby w lasach wsi Wycie, z dbów
krzywych do innego uytku nie przydatnych, przysposobi supków
1000 do baryer, i ugodzi si z chopami o ich obrobienie". Supków
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tych uyto czciowo na »obsztakietowanie< waów zamkowych pod

murami, obsadzonych drzewkami morelowemi, brzoskwiniami i winn
latorol. Ogrodzenie plantacyi nie ograniczao si tylko do usta-

wienia baryer. Te miay suy do zaznaczenia granicy pomidzy
plantacyami a drog. Celem zamknicia za ogrodów plantowych od

drogi, postanowiono w tym samym czasie urzdzi ywopoty, i na

ten cel '-Komitet Ekonomiczny zakupi 200 kóp modej grabiny za

600 z. p.'< Grabowe ywopoty, odpowiednio pielgnowane i strzy-

one, mogy z czasem wytworzy wysok cian zieleni, zamykajc
od ulicy, doskonale i celowo, miejskie ogrody czyli plantacye.



Dzi zostao ich tylko dwa; jeden na wylocie do ul, Lubicz, drugi

naprzeciw ul. Paskiej (str. 16, 17). Oba proste, cho nie bez pewnego
wdziku, dobrze wiadcz o swych twórcach.

W ten sposób drog nieustannych zabiegów, dziki energii i do-

brej chci kilku ludzi, powstay plantacye krakowskie w okresie

mnie; wicej dziesiciu lat (1820— 1830). Po dugiej, wytajcej pracy,

najpierw okoo splantowania terenu, potem przy obsadzeniu go

drzewami, zaoeniu tra-

wników, i ogrodzeniu ich

od ulicy zapomoc baryer

i ywopotów, wyrós zwol-

na — na miejscu dawnych

fortyfikacyi — nowy pier-

cie murów zieleni i, jak

kosztowny dyadem, otoczy

stare, zbiedniae miasto kró-

lewskie. Publiczno kra-

kowska, widocznie od sa-

mego pocztku , musiaa

tumnie korzysta ze spa-

cerów po plantach — do-

skonale oceniajc ich po-

trzeb — skoro ju w r.

1825 Komitet Ekonomiczny

nosi si z myl, »wysta-

wienia portyku czyli altany

w tyle gmachu w. Ducha

przy plantach", a take jest

wtedy mowa »o poddaszu*

pomidzy Floryask i Mi-

koajsk ulic »dla schro-

nienia, w czasie soty, spa-

cerujcych".

Altan, o której mowa, rzeczywicie wybudowano. Miecia si

w niej cukiernia. W dziesi lat po jej wybudowaniu, zachodzi po-

trzeba powikszenia, przez dostawienie pokoików, na kawiarni prze-

znaczonych. W tym celu zarzd plantacyi chce dokupi kawaek
ogrodu od parafii w. Krzya, przeciw czemu owiadczy si komisarz

duchowny. Wobec tego do rozszerzenia altany nie przyszo. Bya

Koció w. Krzya. (Przykad ujemny).

18



ona co jaki czas wydzierawiana. Gdy jednak w r. 1842 nikt nie

zgosi si do dzierawy, zamieniono j, po odpowiednicli przeróbkacli,

na dom mieszkalny dla »pisarza materyaów skarbowycli przy w.
Sciolastycc". W tej formie przetrwaa w siedmdziesite lata ubie-

gego stulecia, poczem zostaa — po zniesieniu piterka — znowu
zamienion na kawiarni, do dzi istniejc (obecnie Janikowskiego).

Zachowa si pier-

wotny jej rysunek,

który pozwala nam
oceni, e fasada ^'al-

tany" zasadniczo —
mimo rónych przej
— si nie zmie-

nia (zob. plany).

Nastpne lata

po r. 1830, to dalszy

okres rozwoju plant.

Prowadzono dalej

chodniki, wysypy-

wano miejsca na ra-

baty i trawniki, wy-

sadzano alee róne-

mi drzewami, gów-
nie kasztanami , a

take topolami, klo-

nami, jesionami i li-

pami. Na pamitk
dawnego poziomu

zostawiono dwa nie-

podwyszone miej-

sca, i utworzono

z nich kotlin koa
maego i wielkiego.

W kotlinie maego koa zostawiono wielki, wspaniay wiz, wówczas
tam ju bdcy oddawna. Jest to tak zwane »drzewo wolnoci*, którego

posadzenie mylnie przez jaki czas przypisywano Tadeuszowi Kociuszce
(str, 9). W kotUnie koa wielkiego (miejsce zajte przez pomnik Stra-

szewskiego), obsadzonego dokoa topolami, usypano kopiec do wysokoci
poziomu plantacyi. W rodku kopca osadzono wysoki sup, malowany

Ostatnia awka kamienna.
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ycie na plantach w polowie XIX. w, (Arch, miejskie).

W kolory miasta, z herbem Krakowa na szczycie. U dou otaczaa go

galerya do siedzenia. Tu zwykle grywaa orkiestra milicyi krakowskiej,

popoudniu w dni niedzielne i witeczne. W czasie obchodzenia rocznicy

zaprowadzenia Rzeczypospolitej , odbyway si tutaj festyny z muzyk,
poczone z zabawami dla ludnoci. Wtedy take na szczycie supa
skadano róne podarki, przeznaczone dla tego, kto ich spinajc si
dosign. Po przyczeniu Krakowa do Galicyi przez Austry w r. 1849,

kopiec ten zmniejszono, poziom kotliny podniesiono, a sup wyjto,

w mniemaniu, e jest pamitk zaprowadzenia Rzeczypospolitej. Byy
to bowiem czasy usuwania wszystkiego, co przypominao dawny byt

polityczny.

Do ozdoby plant przyczyniay si take wielkie kule kamienne,

osadzane na wszystkich niemal rogach rabatów trawnikowych, nieco

zagbiane w ziemi. Pochodziy one z zamku na Wawelu, gdzie je

znaleziono w jednej z piwnic. Kule te, po roku 1849, przeniesiono

z plantacyj do rondla przy bramie Floryaskiej. Dzi znajduj si
w lapidaryum Muzeum Czapskich.
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Karykatura A. Kremera. (Ze zbiorów p. St. Radzikowskiego),

Cho prace koo zaoenia plantacyi byy pozornie ucoczone,
mimo to roboty nie ustaway. Komitet Ekonomiczny uwaa za swój

obowizek powiksza je i rozszerza. I tak n, p. w r. 1834. posta-

nowiono plantacye za biskupim paacem znacznie rozszerzy. W tym
celu przeprowadzono nowy gociniec, od kocioa 00. Kapucynów
a do bramy zamkowej. Tern samem wanie przyczono ogromny
pas przestrzeni, przez co zyskay plantacye w tej czci najwiksz
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Feliks Radwaski, Czonek Senatu i inicyalor zaoenia plant. (Arch. miejskie}.

szeroko, i dzi tu przedewszystkiem przedstawiaj si naj-

wspanialej.

Mode planty zdobywaj sobie corazto wicej uznania, a lud-

no sama zaczyna myle o ich upikszeniu. Wzrasta zwolna liczba

ozdobnych awek kamiennych. W r. 1833. hrabina Stanisawa Rze-

wuska postawia jedn pod murem Franciszkaskim »wprost mogiy
Kociuszki* (str. 26). W nastpnym przybywa druga, równie pikna
u stóp gmachu senackiego, »wprost ki w. Sebastyana«. Wreszcie

Floryan Straszewski umieci take jedn na poudniowej stronie

Wawelu z dat 1834. i herbem »Radwan«. Potem powstao ich jeszcze
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kilka w stronie pónocno-wschodniej, jak n. p. ta ostatnia, do dzi
zachowana, obok kawiarni Janikowskiego (str. 19). Z niej moemy
mie pojcie o dobrym gucie dawnych opiekunów i dobrodzieji.

Pewna monumentalna prostota tych awek i szlachetny ich materya
sprawiay, e byy one niema ozdob plantacyi.

Z biegiem czasu zyskiway sobie ogrody miejskie coraz wiksze
prawo obywatelstwa. Ludno Krakowa, coraz wicej si przekony-

waa o ich niezbdnej potrzebie. Powoli zaczy odgrywa coraz

szersz rol w yciu spoecznem miasta. Ju nie suyy tylko na

codzie, do zwykych spacerów (str. 20). Bray one take udzia we
wszystkich uroczystociach narodowych. Rok rocznie uczestniczyy

Medal St. hr. Wodzickiego. (Muz. Czapskich).

W uroczystym obchodzie nadania konstytucyi Rzpitej. "Gazeta krakow-

ska*, opisujc przebieg tego wita 13 wrzenia 1834 r. mówi, e »koo
godziny pitej prawie caa publiczno zgromadzia si na planta-

cyach, dla uywania przechadzki i przypatrywania si uczcie, wydanej

dla ludu w cyrku (w wielkim kole przy ul. Lubicz). A gdy si ju
zmroczyo, wszystkie alee illuminowane kagacami, a do natoku
zapenione byy wszelkiego stanu, pci i wieku osobami. Pod tene
czas cae miasto piknie owiecone zostao. Midzy godzin siódm
i dziewit spalone zostay w cyrku pikne ognie sztuczne, na cze
dnia tego, uwieczone oklaskami pitnastu tysicy widzów — przy

odgosie muzyki milicyi krakowskiej*.
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Floryan Straszewski, Czonek Senatu i twórca plant. (Muz. Czapskich).



Czasem take chwilowe pooenie polityczne odbija si o nie,

jakby echem. Tak n. p. w r. 1830. zwróci si Senat Rzdzcy do

»Generaa wojsk rosyjskich w Krakowie zaog stojcych, JW. Ge-

nera-majora de Kennen-Kampff, komisarza wojennego i komendanta,

z przedstawieniem, e oficerowie jed konno po plantacyach i na

nich pas konie, tudzie e tarasy od zachodu koo zamku urzdzone,

niszcz, po nich si spuszczajc — o wydanie potrzebnych zakazów

niszczenia tyche^. Zdaje si, e raz dany zy przykad prdko zna-

laz naladowców i nie odrazu da si wykorzeni, gdy w cztery

lata potem. Senat Rzdzcy zmuszony by do wydania zakazu »pa-

Medal Floryana Straszewskiego. (Muz. Czapskich).

szenia byda na plantacyach, a to w celu zapobieenia wypadkom
i uszkadzaniu parapetów*.

Do tego równie zmierzaa ustawa Dyrekcyi Policyi z r. 1832,

która zakazujc niszczenia trawników i uszkadzania drzewek, pole-

caa Ekonomii miejskiej, »aby zniósszy si z Komitetem Ekonomi-

cznym, bez najmniejszej przewoki zagrodzia miejsca czyli t. zw. kwa-

tery, traw zarasta powinne, czyto przez zabaryerowanie lub przez

zasadzenie w liniach granicznych szpalerków z drzewek poeczkowych,

agrestowych i t. p. kazawszy przytem wychodzone miejsca zry i traw
zasia lub wydarniowa«.

Do wspomnie politycznych naley take zaliczy smutne zdarze-

nie, które rozegrao si na plantach. Mianowicie w czasach, kiedy Austrya
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Widok na kopiec Kociuszki z pod paacu biskupiego. (Ze zbiorów p. St. Radzikowskiego).

gotowaa si do zajcia wolnego m, Krakowa wraz z okrgiem, znalaz si
wród mieszkaców miasta niejaki Ignacy Zajczkowski, radca sdowy,
»wyrodny Polak — zdrajca, pitnem ogólnej wzgardy naznaczony«, który

ledzc nieustannie za zbiegami politycznymi tak niepokoi miasto, e
w kocu pad zastrzelony na plantach, naprzeciw dawnego gimnazyum

Nowodworskiego, 4. listopada 1847 r. Dat mierci renegata wyryto na

pobliskim drzewie. Dzi jeszcze mona j tam odczyta na wysokoci

wzroku ludzkiego, nieco z boku umieszczon. Jest to bowiem drugi

kasztan po prawej rce, wychodzc z koa drzew naprzeciw Kapucynów
w stron Uniwersytetu. Odnalezienie daty jest nieco utrudnionem wskutek

rozrostu kory drzewa. W dugie lata od tego wypadku, utrzyma si

w ustach mieszkaców zoliwy wierszyk:

Zajczku, Zajczku,

Nie chod po miesiczku:

Bo na plantach graj,

Zajczki strzelaj.
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Charakterystycznym przykadem dawnej praktycznoci, byo rów-

nie cinanie topoli, gównie przy drogacli otaczajcych planty. Usuwano
je jako drzewo krótkotrwae, a atwo rosnce, Przytem byy one dobrym
materyaem opaowym, tak e czsto ten wzgld przyspiesza ich cicie,

Z tych take powodów obsadzono topolami wszystkie drogi, prowadzce
na przedmiecia. Take na plantach wycinano topole dlatego przede-

wszystkiem, aeby kasztany razem z niemi sadzone, mogy si bardziej

rozrosn. To wycinanie

powtórzyo si jeszcze

raz przy ostatniej reor-

ganizacyi plant w latach

siedmdziesitych, czego

gównym zwolennikiem

by Dr, A, Kremer. Sy-

stem ten odbi si na-

wet w ówczesnych pi-

smach humorystycznych

(str. 21),

Par sów niech

jeszcze wolno bdzie
powici, pamici ludzi

najbardziej zasuonych
okoo powstania planta-

cyi. Gównym inicyato-

rem idei zaoenia plan-

tacyi, twórc pierwot-

nego planu i pomiarów

terenu, zajtego potem

przez planty, by Feliks

Radwaski, senator Rze-

czypospolitej Krakow-

skiej (str, 22), Po uko-
czeniu Szkoy Gównej
w Warszawie, jako doktór filozofii, bdc zarazem inynierem -matema-
tykiem, zosta on w r, 1776 rzdowym geometr, a nastpnie w r, 1780

profesorem matematyki w Uniwersytecie krakowskim. Po utworzeniu

za Krakowa wolnem miastem Komisya Organizacyjna mianowaa go do-

ywotnim czonkiem Senatu Rzdzcego ze strony Akademii, przydzie-

lajc mu dzia gospodarczy miasta i górniczy. Zajmujc si z urzdu

ilraszewskiego.
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uporzdkowaniem miasta, powzi myl splantowania dawnych fos i wa-

ów, oraz zaoenia na ici miejscu plantacyi. Myl t postanowi zaraz

w r. 1817 wprowadzi na posiedzenia Senatu, ale wtedy w pocztkach
sam Senat Rzdzcy musia si organizowa, zwaszcza, e po tylu po-

przednich przemianach stosunków, po tylu ruinach, wiele byo uprzednio

spraw do zaatwienia. Dlatego Radwaski sam musia si zaj przygo-

waniami. W r, 1821 plan by gotowy, narysowany i obliczony, na pod-

stawie poprzednich pomiarów niwelacyi miasta i przedmie. Obejmowa
on niemal cay obszar

»'^ "JI^^^^^^K^^^^^^M dzisiejszych plantacyi,

W dwa lata póniej po-

leci Radwaski synowi

Feliksowi, narysowanie

planu podobnych plan-

tacyi w okoo Kazimie-

rza, ale wprowadze-

niu w czyn przeszko-

dziy trudnoci o ko-

sztowny wa midzy
Star Wis a Ska-

k. Senat Rzdzcy na

wniosek prezesa hr. Wo-
dzickiego przyj pro-

jekt plantacyi i posta-

nowi popiera, zdajc

wszystko na Radwa-
skiego. Roboty rozpo-

czto na dobre w r. 1822

i szybko je prowadzo-

no. Po pierwszem upo-

rzdkowaniu i ustaleniu poziomu plantacyi kaza Radwaski wystawi
mur, zamykajcy wasno kocioa w. Krzya i w. Ducha. Prac
okoo plant pomidzy r, 1821— 1826 prowadzono wycznie pod osobi-

stem kierownictwem Senatora Radwaskiego. Pomaga mu w tem znacz-

nie jego syn Feliks, podporucznik inynieryi w wojsku napoleoskim,

i rzdowy geometra przysigy. Ze mierci Radwaskiego (r. 1826) na-

stpi nowy okres. Miejsce jego zaj Floryan Straszewski (str. 24). Za-

mony obywatel ziemski, upodoba sobie prac w miecie i dla miasta.

Bez przesady mona powiedzie, e sta si niebawem jednym z pa-

Planty- midzy ul. Franciszkask a Poselsk.
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tronów odradzajcego si Krakowa. By on dusz powstania plantacyi.

Sam osobicie kierowa robotami, stara si o fundusze, myla o wszyst-

kiem, wykrela plany i prowadzi zawikane sprawy o burzenie sta-

rych domków, przytykajcych do dawnych murów. On czsto kiedy

skarb Rzeczypospolitej by wyczerpanym nie waha si wypaca robo-

tników z wasnych funduszów. Pod jego okiem wyrosy zwolna plan-

tacye i jego byy dzieem. Czu to sam najlepiej. 1 dlatego chcc im

w przyszoci zapewni bezpieczny rozwój, postanowi w r. 1830 utwo-

rzy fundacy, »aby plantacye upikszenia naokoo Krakowa nietylko

Motyw z plant pod Wawelem.

cakowicie dokonanemi, lecz i nadal w porzdku naleytym, bez ci-

enia wydatkiem skarbowi publicznemu, nieprzerwanie utrzymywanemi

byy, zapisujc sum wasn, w zocie trzy tysice sztuk dukatów ho-

lenderskich wanych, u JW. Artura hrabi Potockiego, na dobrach Pa-
stwa Tenczyskiego i Krzeszowickiego lokowan, na ten cel przezna-

czy i na wieczny fundusz dla miasta wolnego Krakowa odkaza«. Drugi

punkt fundacyi ustanowi zarazem kuratora czyli »Opiekuna Plantacyi«,

wybieranego przez naczelnika rzdu (pierwotnie przez prezesa Senatu

Rzeczypospolitej Krakowskiej, obecnie przez Namiestnika Galicyi).
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w uznaniu tych zasug i w dowód wdzicznoci wybito w r. 1839 zoty
medal (str. 25). Jednak na tern nie poprzestano, bo w r. 1874 ze ska-

dek publicznycli odsonito pikny obelisk, sawicy pami wielkiego

obywatela (wedug projektu E. Stehlika), z polerowanego granitu tatrza-

skiego (str. 27). W kocu za jedn z ulic otaczajcyci plantacye, na-

zwano jego imieniem.

Dom na abikrukii : Drukarnia Anczyca.

Do gorcych opiekunów ogrodów miejskich nalea take Stanisaw

hrabia Wodzicki, prezes Senatu Rzdzcego, na którego wniosek miasto

przystpio do zaoenia plantacyi (str. 11). Sprawami temi zajmowa
si zawsze i wiele powici im uwagi, w cigu 15-stoIetnich rzdów,
na naczelnem stanowisku Prezesa Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej.

Jako wielki mionik botaniki, zaoy w majtku swym. Niedwied,
pikny ogród, peen rzadkich okazów z rónych stref ziemi.
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Drukarnia „Czasu"

II.

Z rokiem 1847, t. j. dat mierci Floryana Straszewskiego, zaczyna

si drugi okres historyi plantacyi krakowskich. Trwa on a po lata

siedmdziesite. W tym czasie przesuwa si trzech mów na stanowisku

kuratora fundacyi Straszewskiego: Franciszek Wyk, kasztelan kra-

kowski, Ludwik Straszewski, obywatel ziemski z Rzdowic w Proszow-

skiem i Teofil ebrawski, byy kapitan wojsk polskich, inynier, który

w r. 1878 zrezygnowa z tej godnoci. W cigu tego okresu plantacye

krakowskie nie wielj si zmieniaj. Jestto jakby czas spoczynku, jeli

nawet nie zastoju, po wytajcej, gorczkowej pracy poprzednich lat.

Zreszt gówne zadania s ju ukoczone, nowych zasadniczych nie ma.

Chodzi tylko o dogldanie zwykych, corocznych robót ogrodowych, jak

utrzymanie trawników, sadzenie brakujcych drzew, naprawa dwóch

mostków kamiennych przy ul. Lubicz i koo ul. Paskiej (str. 16, 17), dalej

stawianie nowych baryer, w biao -niebieskie pasy malowanych (kolory

miasta) dokoa plant i sprawienie drewnianych awek w liczbie 80. Wydatki

te byy przewanie pokrywane z dochodów fundacyi Straszewskiego,
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Dochód ten wynosi 150 dukatów rocznie, a zatem sum, jako na owe
czasy, do wysok, nawet tak wielk, e Komitet Ekonomiczny nie

umia jej czsto zuytkowa, przez co gromadziy si z roku na rok

procenty, przekraczajc okoo szedziesitego roku sum tysic kilkuset

dukatów. Najwaniejszym wypadkiem tego okresu by zamiar, w po-

owie minionego wieku, zaoenia wojskowej szkoy jazdy konnej czyli

t, z. Rajtschuli, na czci plantacyi pomidzy zamkiem a ul. Francisz-

kask. Temu jednak opar si stanowczo ówczesny kurator Franciszek

Wyk, przez co uratowa cao plant (str. 28, 29).

Klomby przed pomnikiem Lilii Wenedy.

Koo r. 1870 zaczo si zwolna przeistacza najblisze zewntrzne

otoczenie plant. Zaoone na miejscu starycli fortyfikacyi Krakowa, obej-

moway dawne miasto, dzisiejsze ródmiecie. Z dawien dawna nalec
do tych samych wacicieli, na planie z koca XVin w. uoyy si

w nastpujcy szereg: od przedmiecia Stradomia, po stronie poudniowo-

wschodniej, cigna si ka w, Sebastyana, wzdu dzisiejszej ulicy

w. Gertrudy, z kociókiem i szpitalem tego witego, W pobliu dzi-
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siejszych jatek t. zw. poddominikaskich stal may kocióek w. Ger-

trudy. Nastpnie rozcigao si Wielopole, od którego wzia potem nazw
uica, dalej grunta Arcybractwa Miosierdzia, jurydyka Lubicz i grunt

nalecy do szpitala w. Ducha. Stron poudniow zajmowaa posia-

do Hendlów, ogród Pernusów i przedmiecie Kleparz, Od zachodu

rozoyy si grunta Biskupie*, dzi w znacznej czci zajte przez

budynki i ogród Tow. Wzaj. Ubezpiecze, dalej przedmiecie »Garba-

rze«, jurydyka Smo-

lesk, dwór Tenczy-
skiego i jurydyka

» Groble «, ssiadujca

z Wawelem.
Tak si przed-

stawiao najblisze o-

toczenie miasta na

schyku XVIII wieku.

W tym stanie prze-

trwao ono z pewnemi
zmianami do poowy
minionego stulecia. Po

zajciu miasta przez

Austry w r. 1846, na-

pywa w jego mury
dua fala Niemców,

protegowanych przez

rzd. Oni to, zwiksza-

jc liczb ludnoci,

przyczynili si w nie-

jednym wypadku do

podniesienia ycia pu-

blicznego. Od tego

czasu mniej wicej —
gdy granicy staej niepodobna tu wiatach przeprowadzi — datuj si ró-

wnie pewne zmiany w stanie posiadania i otoczenia zewntrznego plant.

Powstaje bowiem szereg publicznych i prywatnych ogrodów. Do dawniej

ju zaoonych nalea Ogród Baumana na Wesoej, obok kocioa w. Mi-

koaja, obecnie wasno kliniki rzdowej. Tu schodzili si gównie urz-
dnicy niemieccy na piwo i krgle a take na fajk, która wtenczas

bya bardzo w modzie. Naprzeciw po drugiej stronie by Ogród Szaura,

Klomby dokoa teatru miejskiego.
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z piwiarni i krgielni, odwiedzany przez nisze klasy ludnoci.

W niedalekim ssiedztwie znajdowa si Ogród Krzyanowskiego, mniej

wicej w pobliu dzisiejszego ogrodu hr. Pusowskiego, przy ulicy

Kolejowej. Do niego wanie prowadzi mostek kamienny naprzeciw

ulicy Paskiej, zachowany jako ozdobne wejcie na planty. Ogród

Krzyanowskiego w tych czasach by bardzo modnym. Caa publicz-

no wyszego wiata licznie tam uczszczaa, szczególniej na doskonae

lody lub orszad , które wtedy ju cieszyy si wielkiem uznaniem.

Od strony zacho-

dniej na miejscu dzisiej-

szej ulicy Studenckiej,

wznosi si adny dwór

Wodzickich, otoczony

te piknym ogrodem.

Przystp do niego o-

twieraa baszta Ko-

ciuszkowska, nazwa-

na w ten sposób na

pamitk mieszkania

w tym paacu wielkie-

go bohatera. Jako na-

ronik ul. Studenckiej,

pooona na wprost ul,

w. Anny, bya dobrem

jej zamkniciem. Nie-

stety przed dwoma laty

wandalizm obecnych

czasów usun ten cie-

kawy i adny zabytek

dawnych lat. W po-

bliu dworu Wodzickich

znajdowa si Ogród

Franza przy Kapucy-

nach. Prawdopodobnie

bya to cz ogrodu Wodzickich, któr dzierawi Franciszek Geres-

dorfer. Tu — zwaszcza w pierwszej poowie minionego wieku — gro-

madzili si Niemcy, raczc si piwem, winem i fajk. Na rogu ul. Wol-

skiej powsta koo r. 1840 duy dom zajezdny, o typie polskiego dworu.

Wybudowa go Jacenty Kochanowski i nazwa Kochanowem. By on

Klomb przed pomnikiem Chopina.
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krewnym Floryana Straszewskiego, od którego podobno spodziewa si

materyalnego poparcia, tak, e nawet powsta dowcipny wierszyk:

Panie Jacku buduj dworek,

Póki jeszcze yje Florek,

Bo jak zamrze Florek,

To si zamknie worek.

Niedaleko Kocianowa, naprzeciw paacu biskupiego, w miejscu,

gdzie dawniej byty stajnie biskupie, na gruncie zwanym wtedy »abi-

Kwietnik przy ul. Basztowej.

kruk«, wybudowa w r. 1835 Jan Schwarc, kupiec winny, nowy dom.

Obecnie zajmuje go Drukarnia Anczyca (str. 30).

Widzimy zatem, jak okoo poowy minionego wieku i w nastp-

nych latach, na miejscu dawnych domków i lepianek, ssiadujcych

z murami fortecznymi Krakowa, wyrós zwolna szereg ogrodów publi-

cznych i prywatnych, które, czc si prawie z plantami, utworzyy

jakby jeden wielki park, otaczajcy dokoa niemal cae miasto.

Byy to bowiem czasy, w których ycie ludzkie ukazywao coraz

to nowe powaby. Rokokowa wykwintno czya si z mieszczask
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prostot bidermayera. Wtedy take, za przykadem Francyi tj. Parya,

szczególniej modnymi stay si due ogrody publiczne, gromadzce cay
ówczesny wiat towarzyski. Szereg zabaw ogrodowych, koncertów, se-

renad w porze letnici wieczorów, poczonyci ze sztucznem owietla-

niem parków zapomoc kolorowych lampionów, uprzyjemniay pobyt

w miecie. W tem wszystkiem zna byo owoce wielkiej rewolucyi fran-

cuskiej, pod wpywem której ustpowa zwolna dawny podzia spoe-

czestwa na stany, i za-

cierajc rónice kasto-

we, czy wszystkich

w jeden wiat towarzy-

ski, janiejcy wykwin-

tn prostot.

Podobn wanie
rol, od poowy minio-

nego wieku, zaczy od-

grywa planty wraz

z otaczajcymi je ogro-

dami, — Za przykadem
zagranicy zaczto i tutaj

urzdza koncerty i za-

bawy ogrodowe. Zna-

nemi n. p. z tego by-

y zabudowania, zajte

obecnie przez Drukarni

»Czasu« (str. 31). Po-

wstay one koo r. 1835,

wzniesione przez ów-

czesnego przemysowca
Piotra Steinkellera, u-

trzymujcego poczt po-

midzy Krakowem aWar-
szaw. Jest to waciwie pikny paac zbliony do typu rozlegych dwo-

rów polskich. rodkowy budynek wraz z dwoma bocznemi skrzydami,

zagitemi w podkowy, obejmuje dwie wielkie sale i szereg mniejszych.

By to zatem najokazalszy i najobszerniejszy apartament publicznych za-

baw Krakowa, Tu bowiem letni por urzdzano wieczorne serenady

przy wietle lampionów, przyczem muzyka zajmowaa zwykle jeden

z ogródków, oddzielajcych skrzyda od rodkowego budynku. W czasie

Motyw plant obok Uniwersytetu.
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karnawau odbyway si tutaj bale i maszkarady, » Gazeta Krakowska«

zapowiadajc karnawa w r. 1840, mówi, e 'wietne tego roku bd
reduty

; p. Steinkeller ustpi na ten cel liczny swój paac przy plan-

tacyach. Wspaniaa obszerno tego lokalu, wyborna i liczna orkiestra,

owietlenie salonów do przepychu zblione, bufety urzdzone z najwi-

ksz elegancy — zapowiadaj nam nader pikn niespodziank karna-

waow^. W nastpnym roku odbyo si tu take kilka zabaw. Do najbar-

dziej udanych naleaa ^
reduta z dnia 15 lutego, ,' ' ^f)l

"^'^

w której, jak donosi ^ '

"Gazeta Krakowska «,

wzio udzia przeszo

800 osób. »Uwaano
bardzo wiele piknych
masek, a nawet nie-

które byy dowcipne <.

Obok paacu Stein-

kellera znajdowa si
dawniej na miejscu o-

becnej szkoy, opusz-

czony kocióek w.
Scholastyki. Tu w dzie-

dzicu zabudowa, na-

lecych do kocióka,

woskie towarzystwo

akrobatów w r. 1837

dawao przedstawienia.

Z obecnym budynkiem

szkoy w. Scholastyki

ssiaduje najstarsza —
jak to wyej wykaza-

em — kawiarnia plan-

tacyjna, teraz pod fir-

m Janikowskiego. Przypiera ona bokiem do muru ogrodu parafii

w. Krzya. Przy tym kociele znajdowa si w pierwszej poowie
zeszego wieku ogród miejski , razem ze szkók drzewek i mie-

szkaniem ogrodnika. — W póniejszych latach urzdzono szkóki

drzewek na samych plantach, mianowicie naprzeciw zabudowa kla-

sztoru w. Józefa i w czci przy ul. Basztowej. Powoli planty sta-

Alea plant w zimie.

37



way si rzeczywicie czem wicej, ni zwykym parltiem spacerowym.

Staway si jakby czci mieszka krakowskicli, jakby wspólnym salo-

nem, gdzie zbierao si cae miasto. Zwaszcza w porze letniej, od wcze-

snej wiosny do pónej jesieni, mona tu spotyka grupy osób, zbiera-

jcych si stale w tem samem miejscu. N. p. mae kóko emerytów

miao sw aweczk w pobliu wylotu ulicy Wolskiej. Kady wiedzia,

e na plantach móg znale wszystkich, z wyjtkiem ydów. Ci bowiem
wtedy jeszcze nie uczszczali na plantacye. Tylko w soboty t. j. w sza-

Planty na tle dawnego muru obronnego przy bramie Floryaskiej,

bas, uywali oni spaceru w czci plant od Stradomia do kocioa Do-

minikanów, czyli na t. zw. »plantach ydowskich<. W siedmdziesitych

latach i nastpnych utrzymay si jeszcze niektóre urzdzenia dawniejsze.

Tak n. p. wod do skraplania alei rozwoziy parami osioki. Ustali si

równie zwyczaj zbierania kasztanów z drzew plantowych i sprzeday

ich w celach przemysowych.

Okres trzeci w rozwoju plantacyi cignie si od 1870 r. a po

dzie dzisiejszy. Gówn jego cech jest oywiony ruch, jaki panuje
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nieustannie w cigu tego czasu. Planty krakowskie ulegaj ustawicznym

przeobraeniom, zanim przybiera swoj dzisiejsz fizyognomi. Ju po

siedmdziesitym roku spotykamy szereg uchwa Komisyi Plantacyjnej,

zmierzajcych do uporzdkowania kolejnego coraz nowych partyi plant.

W tym czasie zwaszcza, pomaga wiele przy reorganizacyi Dr. A. Kre-

mer, a take K. Szwarz, kierownik ogrodów krzeszowickich. Potem

z chwil objcia w r. 1879 kuratoryi przez prof. M. Straszewskiego,

i przy powoaniu Bolesawa Maeckiego na kierownika zarzdu planta-

Planly pod murem klasztoru 00. Reformatów.

cyjnego, zaczyna si gorczkowa praca we wszystkich kierunkach. Naj-

pierw znosz si rowy oddzielajce planty od gocica wzdu ul. w,
Gertrudy, Kolejowej i Basztowej, a po Rondel. Mostki kamienne, które

wobec tego trac swój zasadniczy cel, zostaj nadal zatrzymane jako

ozdobne wejcie do alei plantowych (str. 16, 17). Nastpnie caa cz, za-

jta dzisiaj przez sadzawk, pomidzy Rondlem a ul. Sawkowsk, su-

ca wtedy jeszcze jako targowisko, zostaje przyczon do plantacyi,

taksamo, jak partya gruntu od Sawkowskiej a po hotel Krakowski.
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z dawnego planu pozostaj tylko gówne alee. Wszystkie inne boczne,

poprzeczne, które dzi widzimy, powstaj w tym okresie. Na przestrzeni

pomidzy klasztorem na Gródku a pomnikiem Straszewskiego, biegy

na wskos pierwotnie dwie gówne alee, które si przed budynkiem
drukarni '>Czasu > krzyoway pod ktem ostrym. Jedna, dzi istniejca,

prowadzia do pomnika Straszewskiego. Jestto obecna alea gówna.
Druga zaczynaa si przed budynkiem Dyrekcyi Policyi i biega w kie-

runku ulicy Lubicz.

Dzi istnieje ona tylko

w pierwszej poowie
a kierunek jej wska-

zuje szereg drzew. (Por.

plan II).

Stopniowo zmie-

niaj planty swój wy-

gld w tym okresie.

Powstaj nowe traw-

niki, klomby i kwie-

tniki. Wtedy zakada

si take róanecznik

dokoa pomnika Stra-

szewskiego i drugi jesz-

cze, cho w póniej-

szych latach, w pobli-

u pomnika Lilii We-
nedy. Przybywa mnó-

stwo nowych drzew,

tak na samych plan-

tach, jak i przy dro-

gach obiegajcych je

wokoo. W tym czasie

topole, posadzone w r.

1820, koczc swój niedugi, cho poyteczny ywot, zwolna usychay.

Obok nowych drzew oywiaj si cae partye plantowe krzewami, któ-

rych przedtem nie byo. Nadto »dla upikszenia* sprowadza si szereg

kosztownych, cieplarnianych rolin, jak rónych gatunków roliny egzo-

tyczne, palmy, draceny, muzy i t. d. One wanie su do dekoracyi

wzorzystych klombów, ukadanych w barwny dese. Po paru latach

prób, klomby te ograniczono do kilku miejsc, w których jednak wyst-

^
Pomnik Grayny.
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Pomnik Bogdana Zaleskiego,

puj z ogromn okazaoci. I tak: przed Uniwersytetem, przed pomni-

kiem Grottgera (str, 34), partye koo pomników Lilii Wenedy (str, 32)

i Jadwigi i Jagiey, wreszcie dokoa teatru (str. 33). To s wanie cztery

gówne punkty, na które zarzd plantacyi kadzie najwikszy nacisk.

Obok nich urzdzane bywaj klomby w paru innych miejscach, cho
tam ju nie graj tak wybitnej roli, n. p. naprzeciw gównego barometru

na plantach, przed pomnikiem Chopina (str. 34) i koo pomnika Straszew-

skiego. Poza tem mona jeszcze w wielu miejscach zauway lunie roz-

rzucone bukiety kwiatów, bdto na tle krzewów, bd samotnie po

trawnikach (str. 35).

Wraz ze wzrostem ludnoci miasta, ronie take pietyzm i zami-

owanie do tych przelicznych ogrodów. Ludno Krakowa, która o ka-
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Pomnik hr. Fredry (ojca).

dej porze tumnie te korzysta ze spacerów po plantach, pojmuje to wiel-

kie dobrodziejstwo natury. Kraków odczuwa doskonale cay urok i pi-

kno ogrodów plantacyjnych (str. 36), i ich wieo i bujno na wio-

sn, zapachy kwiatów i miy chód wród skwarnego lata (str. 38, 39), nad-

zwyczajn kras barw, jakie roztacza soneczna, ciepa jesie i jakby

dziwne banie zimowe, gdy szron i nieg spowij korony drzew i krza-

ków (str. 37). Te przedewszystkiem naturalne zalety plantacyi skoniy
ju niejednego z poród mieszkaców Krakowa, e z ofiarn gotowoci
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przyczyni si do ich przyozdobienia. Zbiorowym, bardzo wymownym
aktem pietyzmu dla plantacyi i ich twórcy, byo wzniesienie obelisliu

Floryana Straszwsliiego w r. 1874, ze skadek publicznych (str. 27).

W dziesi lat potem przybywaj dwa pomniki, »Lilli Wenedy«
naprzeciw hotelu Krakowskiego, i »Grayny << w czci plant pod Wa-
welem (str. 41), wykonane przez Dauna, dar Dra Jordana. Pomnik

Lilii Wenedy by wykonany w kamieniu i róni si tem od obecnego,

bronzowego, o lira Lilii bya inn i dusz, ni teraz (str. 40). W roku

1886 powstaje znowu monument »Jadwigi i Jagiey«, przysany ze

Rzymu przez hr. Ostrowskiego. Ustawiono go na wzniesieniu, rodzaju

niskiego kopca, które przedtem jeszcze zaczto sypa. W nastpnym
roku K. Woodkowicz przeznacza dla plant pikn grup «Bojana«

z bronzu (str. 42), dzieo Weloskiego, obecnie umieszczon nad sa-

dzawk, przedtem w kóku poza t. zw. »drzewem wolnoci«. Niedugo

potem zezwala Rada miasta na ustawienie biustu Reytana, obok hotelu

Krakowskiego. Wkrótce znowu przybywa mae nieznaczne popiersie
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Chopina obok placu Szczepaskiego. Wreszcie na pocztku ostatniego

dziesiciolecia (1900 1) wznosz si dwa najnowsze: biust Fredry (Go-

debskiego) przed teatrem, ofiarowany przez K. Wolodkowicza (str. 43)

i udany pomnik Grottgera, przed paacem sztuki, dzieo W. Szymanow-
skiego. W ostatnich za miesicach przyby jeszcze jeden biust Ba-

uckiego obok teatru i kocioa w. Krzya,

Ale nietylko t drog ozdabiaj si plantacye. Ju w 81 r. zapi-

suje A. Kremcr 500 zr, na sadzenie ró. Pod sam koniec stulecia prze-

szego, stawia si na-

przeciw kawiarni Jani-

kowskiego, otwarty pa-

wilon dla koncertów

muzyk wojskowych (str.

44). Dalej, Rada miej-

ska wiedzc jak bar-

dzo woda podnosi urok

ogrodu, zezwolia na

zaoenie przed szeciu

laty duej sadzawki

z wodotryskiem , na

przestrzeni pomidzy
Rondlem bramy Flory-

askiej a ul. Sawkow-
sk. Waciwie sadzaw-

ka ta zawdzicza swo-

je powstanie obcemu
przedsibiorstwu, bu-

dujcemu w Krakowie

wodocigi, które na cel

powyszy — po uko-
czeniu robót — zoyo
sum dziesiciu tysicy

zr. Wreszcie ze wzgl-
dów dogodnoci publicznej, powstaj letnie kawiarnie i budki z wod
sodow. Kawiarni jest trzy. Z nich najstarsz jest kawiarnia Janikow-
skiego. Jestto waciwie owa pierwotna »altana rzdowa s wzniesiona

w r. 1825 za Rzeczypospolitej krakowskiej. Dzi latem gromadzi si
w niej przewanie wiat teatralno -artystyczny. Nawet pierwotna jej

fasada nie ulega zbyt wielkiej zmianie. Cho zasonita werand, przed-

Budka z wod sodow (pod klasztorem 00. Reformatów).
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stawia trzy arkady, rozgraniczone podwójnemi pilastrami (zob. plany). Tym
samym celom, suy take w przeciwlegym kocu plant pooona mle-

czarnia Dobrzyskiej, naprzeciw paacu biskupiego; trzeci wreszcie naj-

modszy, podobny zakad p, Drobnera, znajduje si koo placu Szcze-

paskiego.

Równie wan rol w yciu krakowskiego wiata artystycznego od-

grywaa w kocu minionego stulecia nieistniejca dzi kawiarnia Schmidta

na rogu ulicy Szewskiej i plant. Koo r. 1890 istniao jeszcze przy kocu
ulicy w. Gertrudy t. zw.

»Orpheum« Friebecka,

z wejciem od plant (na

miejscu dzisiejszego ho-

telu Union«). By to

prawdopodonie jeden

z pierwszych teatrzy-

ków rozmaitoci w Kra-

kowie.

Budek z wod so-

dow jest jedenacie.

S to niewielkie dre-

wniane altany, pocho-

dzce z jednego mniej

wicej czasu, z przed

trzydziestu lat przeszo,

rozrzucone w rónych

miejscach na caym ob-

szarze plant (str. 45, 46).

Nie mona take nie

wspomnie, o straga-

nach z akociami i owo-

cami dla maych i du-

ych dzieci. Pozostao

ich jeszcze par n. p. na wylocie ul. Szpitalnej, Wilnej i t. d. (str. 47).

Tu nale równie mae domki publicznej potrzeby, powstae w kocu

minionego wieku, ciasne i nieadne.

W ten sposób drog cigych przemian i nieustannej pracy, planty

krakowskie otrzymay sw dzisiejsz fizyognomi. Jest w tem niemaa za-

suga p. B. Maeckiego, inspektora ogrodów miejskich. On wanie, ujwszy

zarzd plantacyi w swe rce, powici si im zupenie. W cigu trzy-

Budka z wod sodow obok ul. Sawkowskiej. (Miejsce przeznaczone

pod now kawiarni).
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dziestu przeszo lat gorliwej pracy i zabiegów koo podniesienia plan-

tacyi, hodujc panujcej wtedy modzie ogrodniczej
,

przeistoczy je

w dzisiejszy pikny ogród. Z tern równie czy si bezporednio

sprawa organizacyi personalu plantowego, który skada si teraz z dwóch

ogrodników, trzech pomocników ogrodowych i dwunastu dozorców, oraz

z rónej liczby najemników, zalenie od pory roku.

Tu naley wspomnie o ogrodzie miejskim, zaoonym w r. 1880

na dwumorgowej przestrzeni przy ul. Lubicz L. 23. Mieci on w sobie

zarzd upikszenia mia-

sta pod wzgldem ogro-

dowym, z mieszkaniem

dla inspektora ogrodów

miejskich i caego perso-

nalu ogrodowego, a nadto

szklarnie o powierzchni

700 m.'- i skrzynie in-

spektowe o 200 oknach,

oraz zabudowania gospo-

darcze. W Dbiu za pod

Krakowem znajduje si

szkóka miejska drzew

i krzewów ozdobnych na

cele upikszenia miasta,

podobnie, jak równie na

Prdniku Biaym naprze-

ciw budynku kontumacyi.

Gówny zarzd plan-

tacyi spoczywa w rkach
Komisyi plantacyjnej

,

zoonej z prezydenta

miasta, jako przewodniczcego, kuratora fundacyi Floryana Straszewskiego

i z pitnastu czonków Rady miasta. Organem wykonawczym Komisyi

jest Komitet gospodarczy, a take inspektor ogrodownictwa miejskiego*).

W budecie plantacyjnym, który corocznie wzrasta, przedstawiajc

w ostatnim roku 33'598 kor. jako sum wydan na utrzymanie plant,

pozycy staych dochodów niezmiennych zajmuj procenty zapisów.

Tych jest dotd kilka:

-^gaiwi

D.i\wiy blrd^ail M kiuik.

Wszystkie te informacye zawdzi(jczam prof, M. Straszewskiemu i p, B. Maeckiemu.
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1) Procent od kapitau 3.000 dukatów fundacyi Floryana Stra-

szewskiego, kor. 1645;

2) Procent od kapitau 1000 kor. A. Kremera na sadzenie ró,

kor. 40;

3) Procent od kapitau 1000 kor. ukasza Jakubowskiego, kor. 40;

4) Procent od kapitau 2000 kor. Walerego Rzewuskiego, kor. 80

;

Wedug aktu fundacyjnego, dochód z zapisu Floryana Straszew-

skiego ma by obracanym jedynie, na sprawianie brakujcycli awek,
porczy, utrzymanie

mostków, na napraw
darniowanych tara-

sów (prawdopodobnie

na stokach Wawelu),

parapetów i murów,

i na sadzenie braku-

jcych drzew. Ty-

>f,^ ^^^^^BH n^i wydatkami kieruje

wycznie tylko ku-

rator fundacyi , któ-

rego obowizkiem jest

równie, podanie do

publicznej wiadomo-

ci na pocztku wrze-

nia kadego roku

wykazu kosztów, pro-

ponowanych na przy-

szy rok, a take wy-

datków w roku po-

przednim.

Tu równoczenie

podnie naley dozór

i opiek, jak nad

plantami roztacza sa-

ma publiczno kra-

kowska. — Przyzna
bowiem trzeba, e wypadki uszkadzania ogrodów plantacyjnych s na

ogó do rzadkie. Natomiast pod wzgldem utrzymywania porzdku
i czystoci planty pozostawiaj wiele do yczenia i to wanie ze strony

publicznoci.

Widok z piani w ulict,- Szpitaln.
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przedewszystkiem cay urok ogrodu, który nas tak nieprzeparcie cignie

i zachwyca.

A teraz wrómy do plantacyj krakowskich. Nie trudno zrozumie
odrazu, e one nie maj nic wspólnego ze skwerami po placach pu-

blicznych. Od samego tylko pocztku pojmowano je jako "ogrody urz-
dzone naokoo miasta*. Tak je zawsze nazywaj akta archiwum miej-

skiego i jako takie

zawsze je traktowano.

Dzi przedstawiaj si
one jako wspaniay

poduny ogród o nie-

regularnej szerokoci,

dochodzcy do 70-ciu

morgów obszaru (str.

50, 51). I w tem wanie
ley ich specyficzna

cecha, e one s tem

wiecem zieleni, ogro-

dem, opasujcym ród-
miecie. Tworz zam-

knit w sobie cao,
tak atwo zewszd do-

stpn i nie tamuj
bynajmniej ruchu uli-

cznego. — S ujte

w dwa piercienie ar-

chitektury miasta, o-

taczajcej je dokoa.

Waniejszym jest pier-

cie wewntrzy, któ-

ry tworz zabudowa-

nia ródmiecia, po-

niewa bezporednio dotyka ogrodu. Na piercie zewntrzny ska-

daj si ulice, obiegajce planty wokoo, poza któremi dopiero biegnie

linia domów.

Dlatego teraz musimy si zastanowi nad tem, jak rol gra tutaj

architektura, czy i w jakim stopniu potrzebny jest jej wspóudzia w tym

wypadku. Jako ogród, plantacye krakowskie mog si obej bez archi-

tektury. Powinny by od reszty miasta, przedewszystkiem za od ulicy,

Boczna alca pod paacem Biskupim.
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odgraniczone i w sobie zamknite. Tak je bowiem pojmowano zaraz

w samych pocztkach zakadania. Ju w r. 1831 Komitet Ekonomiczny

zakupi dwiecie kóp modej grabiny na urzdzenie ywopotu. Powoli

opasay one cae planty wokoo, a kiedy n, p. w r. 1883 zasypano rów

wzdu ulicy Basztowej, wysadzono znowu na tej przestrzeni 7000 gra-

bów na ywopoty. Tymczasem w ostatnich latach, wskutek nienadaj-

cych si do tego wa-

runków zostay wszyst-

kie usunite. Dzi plan-

tacye w caej swej roz-

cigoci — z maymi
wyjtkami — nie s
zamknite od ulicy: od

Wawelu po Uniwer-

sytet i dalej wzdu
ulicy Dunajewskiego,

Basztowej , Kolejowej

i w. Gertrudy. S tyl-

ko odgrodzone siatk

drucian, ochraniajc

je przed intruzami. —
Wskutek tego ulica

wchodzi w ogród (str. 52,

53). Monaby si z tem

pogodzi, gdyby planta-

cye byy skwerem, a nie

ogrodem, miejscem spa-

ceru i odpoczynku. Tak,

jak n. p. mieszkacy

Londynu uciekaj dale-

ko od zgieku i chaasu

ulicznego, szukajc wy-
tchnienia w ciasnych

ogródkach swych will

poza miastem — tak samo i u nas powinno si dy do zamknicia plan-

tacyj od ulicy. Tembardziej, e nasz ruch uliczny jest tak mao zaj-

mujcy, a przytem wzgldy praktyczne wanie to przedewszystkiem

doradzaj. Gdy w obecnym bowiem stanie tumany kurzu i mieci
z atwoci przedostaj si na trawniki i alee, zwaszcza wobec wzra-

Boczna alea przy ulicy Basztuwtj.
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stajcego ruchu automobili. Nastpnie strona estetyczna powinna tu

gównie zaway. Plantacye, zamknite od ulicy, maj w sobie tyle nie-

przepartego uroku jakiego wspaniaego ogrodu, e to jedno musi ka-
dego przekona. Wystarczy bowiem przej si letni por po gównej
alei, od ul. Sawkowskiej do gmachu kasy powiatowej (str. 54, 55), albo na

przestrzeni pomidzy zamkiem a ul. Franciszkask, aby pozna czem

mogyby by plantacye traktowane rzeczywicie jako ogród (str. 56, 57).

Do przejrze i porówna illustracye tej ksiki, aby si przekona
odrazu, jak bardzo podnosi urok plantacyi ciana zieleni, zamykajca je

Przykad ujemny (zob. objan.). Brzydkie ogrodzenie siatkowe.

od ulicy. Doskonaym tego przykadem jest zestawienie fotografii partyi

plant z pomnikiem Grottgera. Widziane en face robi wraenie skweru:

w rodku grupa krzewów tworzca to pomnika a po bokach ciana

domów i ulica niczem nie zasonita (str. 58). Ta sama partya, ogldana

z boku, przedstawia si jako w sobie zamknity ogród: krzewy uka-

daj si jedne za drugiemi, ukazuj si tylko szczyty domów a ulica

ginie zupenie (str. 59). Podobne wraenia mona zauway w wielu in-

nych miejscach, n. p. wraenia skweru daje nam równie maleki po-

mnik Chopina, na tle wielkiego czteropitrowego domu (str. 60). Nato-

miast dobrym przykadem zamknicia ogrodu od ulicy jest widok na
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gmach Izby handlowej (str. 61). A zatem — jak widzimy — trzeba bez-

warunkowo dy do zamknicia plantacyi od ulicy. Mona to uzyska
bdto przez wprowadzenie napowrót strzyonych ywopotów albo —
co atwiej nawet — przez obsadzanie zewntrznej linii trawników zwar-

temi grupami krzewów.

W ten sam sposób naley take postpowa we wszystkich miej-

scach, gdzie plantacye przecina w poprzek ulica. Przytem trzeba zau-

way, e za wiele wanie ulic niepotrzebnie przebiega planty. Tak
n. p. na bardzo maej przestrzeni, pomidy kocioem w. Anny a placem

Przyktad ujemny (zob. objan.]. Planty naprzeciw Uniwersytetu.

Szczepaskim, a cztery ulice przecinaj plantacye w odstpach istotnie

drobnych. Z nich zasadniczo zbytecznem jest przecicie ul. w. Toma-
sza wobec tego, e o niecaych pidziesit kroków dalej, jest znowu
przecicie ul. Szczepaskiej. Dawniej, kiedy plac Szczepaski by miej-

scem oywionych targów o wielkim ruchu wozowym, ulica ta bya moe
bardziej przydatn. Dzi targi te ograniczono a w najbliszym czasie

maj by gdzieindziej przeniesione. Z tych take powodów — bardzo

sabego ruchu i pobliskiej, szerokiej ulicy Franciszkaskiej — naley
znie przecicie ul. Poselskiej. Planty na tem bardzo zyskaj, a ruch
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uliczny nie dozna adnej przeszkody, gdy nie trzeba zapomina, e
od strony pónocno-wschodniej na duo wikszej przestrzeni, bo od

ulicy Mikoajskiej a po Szpitaln, ulica nie przecina ogrodu.

Obok ulicy otacza planty wokoo architektura miasta. Cho bezpo-

rednio nie dotyka ogrodu, nie moe pozosta obojtn. 1 w tym kie-

runku naley dy stanowczo, aeby domy, ssiadujce z plantami,

nie wyrastay za wysoko — zwaszcza na przestrzeni, gdzie plantacye

zwaj sw szeroko, gdy przez to zacieniyby one bardzo przestrze

i ciyyby zbyt silnie nad ogrodem. Tego dzi jeszcze nie odczuwamy.

Planty naprzeciw budynków Tow. Wzaj. Ubezpiecze.

atwo sobie jednak wyobrazi, ile ze swego uroku strac plantacye,

jeli caa ulica Dunajewskiego zabuduje si domami tej wysokoci, co

czteropitrowa kamienica, stojca za pomnikiem Chopina (str. 60). Jak

one cisn i przydusz w jednej chwili plantacye, ile zabior im wiata
i powietrza. Nowym tego przykadem jest czteropitrowa kamienica, sta-

wiana naprzeciw Uniwersytetu.

Z tem równie czy si sprawa wej na planty. One powinny

by ujte w jakie bramki sztachetowe, obrose zieleni. Toby tak nie

wiele kosztowao a plantacye znowu zyskayby i kadyby widzia od-
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razu, e tdy si wchodzi do ogrodu. Tymczasem obecne wszystkie

wejcia przedstawiaj si niekorzystnie; jako niemia przerwa w ogro-

dzeniu siatkowym. Wyjtek tworz dwa miejsca ujte w obramienia

kamienne, pozostae z dawnycli mostków: na wylocie ul. Lubicz i koo
ul. Paskiej (str. 16, 17). Domaga si równie trzeba, aeby ulice, obiega-

jce planty w okoo, obsadzane byy starannie rzdami drzew i przez to

bardziej jeszcze wizay si z plantami (str. 62, 63).

Nie mona take nie wspomnie o poprzecznych ciekach, których

czasem jest za wiele w jednem miejscu, niekiedy nawet nie potrzebnych.

Przykad ujemny. (Zob. objasn.) Ogrodzenie Seminaryum duchownego.

To zwaszcza odnosi si do przestrzeni plant pomidzy ul. Zielon

a Zamkiem, która obecnie cieszy si najmniejsz opiek.

Dawniej — jak to wida na doczonych planach (por. pi. II) — two-

rzono cieki tylko w miar potrzeby. Przecinay one trawniki pod

ktem prostym lub ostrym, dajc im jasno wytknity kierunek. Dopiero

w ostatnim okresie reorganizacyi plant, wiele ze starych cieek pozno-

szono, wprowadzajc na ich miejsce szereg nowych. Tych cech jest

niezdecydowanie kierunku przez cige wygicia i zakrty.

Inaczej przedstawia si architektura ródmiecia. Dotyka ona bez-

porednio ogrodu i z nim si czsto doskonale zespala. S to prze-

55



wanie — z pewnymi wyjtkami — stare zabudowania klasztorne, ma-
jce duo charakteru dawnego czasu, albo mury ogrodów, które tem-

samem ju s dobrem zamkniciem plantacyi. Takie mury biegn na

przestrzeni pomidzy Wawelem a ul. Franciszkask (str. 64), z prze-

ciwnego za koca — wyjwszy trzy domy »koszarowe« (str. 66) — od
Wawelu po ul. Mikoajsk cign si równie budynki klasztorne. W nie-

których miejscach n. p. zabudowania klasztoru w, Józefa i klasztoru na

Gródku, tworz si zaktki o dziwnym niewypowiedzianym uroku i poezyi

(str. 68, 69). To samo

trzeba powiedzie o

dawnych murach for-

tyfikacyjnych Krako-

wa z basztami, zacho-

wanych pomidzy ul.

Szpitaln a Sawkow-
sk (str. 70, 71). I one

tak samo — pozatem,

e tworz dobre to i

zamknicie ogrodu —
ukadaj si z zieleni

plant w motywy nie-

codziennej piknoci.

Obok tych partyi

dobrym zamkniciem
plantacyi s zabudo-

wania Drukarni »Cza-

su«, przypominajce

zamony dwór polski

(str. 72) , dalej mur
klasztoru 00. Refor-

matów (str. 39), ko-

ció w. Anny (str.

74), ssiedni budynek dawnego gimnazyum nowodworskiego (str. 75),

kocióek w. Norberta (str. 73), mur jatek poddominikaskich (str. 93)

i paac biskupi (str. 67).

Pozostae czci tego wewntrzego piercienia nale do ujemnych
stron plantacyi. Tu na pierwszem miejscu wypada postawi nowy
gmach Collegium phisicum, tu obok Uniwersytetu, raz ze wzgldu na

ujemn warto jego architektury (str. 76), powtóre i to przedewszyst-

Motyw z plant pod Wawelem.
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kicm, e postawiono go na gruncie ogrodu, który naleao wczy do

plantacyi. Przez to zyskayby one na rozcigoci, a równoczenie od-

soniby si przecudny widok na gotyckie zabudowania biblioteki Ja-

gielloskiej. Nastpnie trzeba dy do zasonicia plant od ul. Pijar-

kiej pomidzy ul. Sawkowsk a gmachem Kasy powiatowej (str. 65).

Grunt ten, zajty dzi przez ulic, nalea przedtem do terenu plantacyj-

nego. Dalej naley koniecznie upomina si o zburzenie domów, zaj-

mujcych podnóe Wawelu na plantach midzy ul. Straszewskiego a se-

Przyktad ujemny. (Zob. objan) Planty i plac Szczepaski.

minaryum duchownem tembardziej, e niektóre z nich Rada miejska

od dawna ju w tym celu zakupia. To samo musi nastpi z terenem

przy kocu ul. w. Gertrudy, zajtym przez par hoteli i domów czyn-

szowych (str. 66).

Na terenie plantowym pod Wawelem od strony placu Groble, po-

stawiono w r. 1860, narony dom, zajty przez biura wojskowe. Reszt
gruntu zabudowano stopniowo po r. omdziesitym. Natomiast od strony

Stradomia wznosi si wtedy niepozorny budynek parterowy t. zw. »0r-

pheum Friebecka«, Dopiero koo r. 1890 zabudowano cay teren dzisiej-

szymi domami hotelowymi.
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Obok kasztanów najczciej spotykamy klony, lipy i jesiony. Nie

rosn one bynajmniej w zwartej masie, ale s rozrzucone po caym ob-

szarze plant, w niektórych miejscach bardziej zgrupowane n. p. dwa
koa naprzeciw kocioa 00. Kapucynów i hotelu Krakowskiego, obsa-

dzone s jesionami. Mona je take napotka na przestrzeni pomidzy
Rondlem a ulic Mikoajsk, podobnie jak znowu pomidzy Rondlem
a ulic Sawkowsk — klony. Obejmuj one zewntrzny bok od ulic,

otaczajcych plantacye wokoo. W ten sam sposób rosn od ulicy Mi-

koajskiej a po Wawel, ze sob zmieszane jesiony, klony i lipy. Dalszem

Pomnik Grottgera.

drzewem do czstem na plantacyach s akacye. I one rosn przewa-
nie rozrzucone, cho czasami ujmuj wyloty kilku ulic n. p. w. Anny.
Przyzna trzeba, e te cztery gatunki drzew dugotrwaych — jak na
niezbyt sprzyjajce warunki miejskie, wród których rosn — rozwi-

ny si ju w wielkie, wspaniae drzewa (str. 80).

Poza tymi gównymi gatunkami drzew napotykamy jeszcze cay
szereg innych, które wystpuj bdto pojedynczo, bd po kilka razem.
Do nich nale: wizy, brzozy, dby, wierzby, topole, orzechy woskie.
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graby, olszyny, buki, biaodrzewy (topole) i jeden platan. Z drzew szpil-

kowych, którym wogóle nie suy atmosfera miejska, przyjy si: sosna

czarna, modrzew i tuja (thuja occidentalis). Próby z zaprowadzeniem

wierków si nie uday.

Przygldajc si plantacyom krakowskim z atwoci dostrzeemy,

e wszystkie starsze drzewa zszeregowane s po bokach alai gównych
i bocznych a nadto po

r^ < zewntrznych kraw-
^a^sf-. ; dziach plant, zamy-

'^-'
,
"!.' W'- kajc w ten sposób

ogród od ulicy. Nato-

miast modsze drzewa,

pochodzce z przed

trzydziestu lub czter-

dziestu lat, a nalece
do gromady drzew

na ostatku wymienio-

nych, wystpuj cz-

sto na trawnikach,

tworzc zbite grupy,

naladujce zagajniki

lene. Typowe przy-

kady s w czci plant

pomidzy ulic Fran-

ciszkask a Poselsk:

grupy modych dbów
strzyonych albo za-

gajniki modrzewi koo
Rondla Bramy Flory-

askiej.

Przykad ujemny Pomnik Chopina. Gdv sie Zasta-

nowimy nad rozgru-

powaniem drzew po plantacyach, pojmiemy odrazu ich ujemne strony.

Do tych nale przedewszystkiem wspomniane zagajniki. Urzdzane na

trawnikach s bezcelowe, gdy plantacye s na to stanowczo za mae.

One mog si znajdowa jedynie w wielkich parkach, gdzie su do

oywienia ogromnych kowych przestrzeni. Najpikniejsz dekoracy

ogrodów jest dobrze utrzymany, gsty trawnik. U nas za, wobec sto-

sunkowo tak niewielkiej szerokoci plant, trawnika jest bardzo niewiele,
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a przytem bywa jakby umylnie zasaniany tymi zagajnikami (skupinami).

Obok tych, bardziej jeszcze szkodliwie dziaaj krzewy, których uywa
si jakby gównie w celu zasaniania niemi trawników. Tymczasem one

t. j. zagajniki a przedewszystkiem krzewy, powinny suy — jak ju
wykazaem powyej — do zamknicia ogrodu i do obsadzania niemi

(krzewami) podnóa budynków, bezporednio graniczcych z plantami,

by w ten sposób uzy-

ska pewne wiksze
zwizanie ich z rolin-

noci. Przelicznym te-

go przykadem s zabu-

dowania klasztoru w.
Józefa (str. 77).

Z drzewami i krze-

wami czy si sprawa

odmadzania, wymiany

i cicia drzew. Pierwsze,

stosowane najczciej do

starych kasztanów po-

lega na tern, e cz ko-

rony drzewa i konarów

si obcina. Przez to drze-

wo si wzmacnia w so-

bie i wiek jego przedua,

wytwarzajc mode pdy.
Mimo to zarzd planta-

cyi zmuszony bywa co-

raz czciej stare drze-

wa zastpowa nowemi.

Tu trzeba podkreli, e
do tego uywa si drze-

wek za modych, bo cz-
sto kilkoletnich szczepów. Pominwszy ju to, e takie drzewko bar-

dziej jest naraonem na róne uszkodzenia, jest ono przytem w stosunku

do wielkich starych drzew zbyt racym kontrastem, a nastpnie wzrost

jego, wskutek cienia ssiednich drzew wyszych, jest znacznie opó-
niony. Wanie szkóki miejskie powinny dostarcza do wymiany nie

paroletnich szczepów, ale drzew kilkunastoletnich i to jest ich gówny
cel. Przytem wskazanem byoby uywanie do wymiany gatunków drzew

Zamknicie plant od ni. Basztowej.
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dugotrwaych, najlepiej moe ip, drzewa pilcnego i w naszym Itimacie

dobrze rosncego.

Kasztany bowiem dosigy liresu swego istnienia i na icli miejsce

naley posadzi inne drzewa, gdy ten sam gatunek po sobie sadzony

le ronie. Naley przeto wybra n. p, lipy, które zawczasu musz by
jako starsze wysadzane. Alea, n. p. wiodca z pod Wawelu do paacu

Biskupiego uprzta si z kasztanów, w caoci lub czciowo a sadzi

si wielkie lipy, które z czasem mog si rozwin w pikn ale.

Uiica w. Gertrudy.

Pod wzgldem cicia krzewów i drzew szpalerowych panuje na

plantacyach zupeny chaos. Brak tutaj jakiegokolwiek planu. Tnie si

krzewy corocznie, bo pdy s za bardzo wybujae i na tem koniec.

Tymczasem cicie (krzewów) powinno by przedewszystkiem zastoso-

wane do gatunku krzewu, gdy róne krzewy wymagaj odmiennego

traktowania. Drug wytyczn musz by warunki wród których krzew

ronie, czy w grupie, czy pojedynczo, na tle przestrzennego trawnika.

Równoczenie trzeba uwaa na stosown por cicia, gdy krzewy kwi-
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tnce wymagaj tego po okwitnieniu, inne za mona ci na wiosn.

Zwarte grupy krzewów, przeniesione na zewntrzne boki plant, przez

planowe cicie, monaby uj w jak architektoniczn cian zieleni.

W drugim rozdziale przy kocu bya mowa o klombach. Otó
klomby wzorzyste czyli dywany kwiatowe, przeznaczone s do ogl-

dania ich z góry, z wyszych okien lub tarasów, a wic jako takie nie

s na plantach krakowskich odpowiednie. Bo przecie to, e je wida
w niektórych miejscach z okien ssiednich domów nie tómaczy ich

istnienia, gdy prze-

znaczone s, przede-

wszystkiem i jedynie,

dla osób przechadza-

jcych si po plan-

tach. Dlatego naley

dy koniecznie do

zniesienia ich i wpro-

wadzenia na ich miej-

sce tak zw. rabatów.

Rabaty s to barwne

szlaki kwiatowe n. p.

czerwone, óte, biae,

doskonale nadajce si

do dekoracyi trawni-

ków plantacyjnych. —
Z tern czy si spra-

wa wyrugowania ko-

sztownych, a waci-
wie niepotrzebnych

rolin egzotycznych

(rónych odmian: pal-

my, draceny, agawy, muzy, juki), uywanych do dekoracyi klombów.

Przy skromnym budecie plant zajmuj one powan pozycy a s nie-

potrzebne. We wszytkich bowiem starych, wspaniaych parkach, które

do dzi dnia zachoway cay dawny splendor, nie spotkamy rolin egzo-

tycznych, chyba, e klimat zupenie na to pozwala. Byy one zawsze

skazane na ywot po cieplarniach. Przeciwnie dawna sztuka ogrodnicza

przecigaa si nawzajem w uszlachetnianiu wanie przez celow ho-

dowl rolin swojskich, rozwijajc je czsto do niespotykanych gdziein-

dziej rozmiarów i form. To bynajmniej nie wyklucza caego szeregu

Ulica Franciszkaska i palc biskupi.
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rolin, przejtych z innych flor, które musz by cile do typu naszej

flory zastosowane.

Miejsce wic tych okazów podzwrotnikowych, nadajcych si ra-

czej do ogrodu botanicznego, powinny zaj nasze roliny, odpowiednio

hodowane, a przedewszystkiem kwietniki, których obecnie brak prawie

zupenie. S one jedynie w czci plant, naprzeciw gmachu Tow. Wzaj.

Ubezp., ale sabo rozwinite (str. 82). Tymczasem kwietniki, jako kwia-

towe bukiety w pewnych oddaleniach od alei, mog by najpikniejsz

barwn dekoracy naszych plant. Dlatego powinny by umieszczane po

Mu:r wizienia przy ;

przeciwlegych bokach trawników od gównych alei, zwykle na tle ciany

zieleni krzewów. Trzeba do nich wybiera kwiaty atwo u nas idce

i ukada w zwarte grupy, tak, aeby w pewnym oddaleniu rzucay si

jako barwne plamy. T drog mona przy stosunkowo nie tak wielkim

koszcie stworzy cae szeregi kwietników, rozoonych z atwoci we-

dug pory kwitnienia, tak, e od wczesnej wiosny a do pónej jesieni,

plantacye krakowskie mogyby si wprost nurza w powodzi cudnych,

a niedrogich kwietników.

Gdy mowa o kwiatach trudno pomin róaneczniki. Jest ich dotd
dwa: jeden u wylotu ul. Lubicz, obok pomnika Straszewskiego, drugi
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przy ul. Basztowej, naprzeciw pomnika Lilii Wenedy, Na sadzenie ich

jest nawet zapis A. Kremera. W obecnym stanie s za mao skupione

w jedn cao. Racyonalnie prowadzony róanecznik przedstawia si
jako maleki ogród, cile od reszty odgrodzony, majcy swoje kwietniki

róane w rozmaitych barwach, mae alee altanowe czyli t. zw. pergole,

okryte dokoa pncemi si róami. Oczywicie, e koszt utrzymania ta-

kiego róanecznika jest ju wikszy, ale opieka nad kwiatami atwiejsza.

Przez tego rodzaju polityk opróni si stopniowo trawniki z za-

gajników, krzewów i wreszcie klombów. Równoczenie mona bdzie

Przykad ujemny. (Zob. objan.) Brak zamknicia plant od ul. Pijarskiej.

im powici wicej uwagi. Trawnik jest bowiem jedn z najwaniej-

szych czci skadowych ogrodu. W znanych ze swej piknoci parkach

angielskich najwikszy nacisk kadzie si na drzewostan i na trawnik,

W rzeczywistoci trudno o pikniejszy dywan nad dobrze utrzymany,

gsty trawnik. On wanie, ujty po bokach w ramy krzewów i drzew,

wytwarza t przestrze ogrodu, po której oko z rozkosz si przesuwa.

Na krakowskich plantacyach s dwie partye takiego trawnika, pomidzy
Wawelem a ul. Franciszkask (str. 28, 56). Patrzc na nie mona sobie

wyobrazi, ile zyskayby planty przez usunicie z nich klombów i zagaj-

ników a zaprowadzenie bujnych, przestrzennych trawników. Naturalnie,
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e do tego koniecznem jest lepsze nawodnienie plant, ni obecne. Nie

mona powiedzie, eby u nas na trawnik nie zwaano. Owszem, w cz-
ci plantacyi wzdu ul. Dunajewskiego, Basztowej i koo teatru, traw-

niki s adnie i starannie prowadzone. Wad jest tu, e one s za bardzo

przyguszone przez róne klomby i krzewy, a za mao wystpuje trawnik,

jako wolna przestrze. Typowym wanie przykadem jest trawnik przed

sadzawk, na którym zwykle rozrzuconem bywa bezadnie cae mnóstwo

Przykad ujemny. (Zob. objan.) Domy czynszowe przy plantach.

rozmaitych rolin, przez co przypominaj plantacye ogród botaniczny

(str. 83). Wad plantacyi jest take brak racyonalnej niwelacyi, co prze-

dewszystkiem odbija si na trawnikach. Trawnik powinien mie falisto

powierzchni wody, t. zn. brzegami lekko podniesiony, w rodku nieco

zagbiony.

Ujemn stron plant jest ze nawodnienie i odwodnianie a prze-

dewszystkiem brak wody. Wobec tego dziwnem rzeczywicie musi si

wyda istnienie sadzawki na plantach, pomidzy ul. Floryask a Saw-
kowsk. Powstaa ona w latach 1904/5, Celem jej miao by upikszenie
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ogrodu i odwieanie powietrza przez wodotrysk. Tymczasem — rzecz

prosta — wobec braku wody nie moe spenia swego celu. Nawet

przeciwnie. Z tego bowiem powodu zamienia si szybko na wielki basen

cuchncej wody, która przyczynia si do szerzenia malaryi. O wodo-

trysku trudno co dodatniego powiedzie najpierw dlatego, e jest za

niky, aby móg wpywa skutecznie na odwieanie powietrza, powtóre

za, e bywa otwierany tylko par razy do roku na krótko.

Paac biskupi.

Sadzawka nie przyczynia si take do upikszenia plant, ze wzgldu
na sw bardzo nieadn form nieregularnej ósemki, niedostosowan
zupenie do miejsca, w którem si znajduje. Jest ona typowym przy-

kadem nieszczeroci i pretensyonalnoci. W caem jej urzdzeniu wida
odrazu dno do wytworzenia malowniczo - dzikiego ustronia lenego.

Do tego wanie suy maleka wysepka, zaronita (umylnie) zbit
mas krzewów i drzewek. Zabawnie take przedstawia si mostek,

z dwoma zwieszajceni si latarniami, dla którego sadzawka tak bardzo

zwa sw szeroko, dziki czemu wanie powstaa jej dziwaczna forma.
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Przytem trawnik przed ni pooony bywa zwykle zasadzany szeregiem

do wysokich krzewów kwiatowych, tak e z gównej alei sadzawki

prawie nie wida (str. 83). Dla tych wic wszystkich powodów naley
dy do jak najprdszego zniesienia sadzawki. Jeeliby za na miejscu

jej w przyszoci miaa powsta inna, trzeba bdzie lepiej namyle si
nad wyborem jej formy. We wszystkich starych parkach, gdzie woda
rzeczywicie podnosi pikno ogrodu, sadzawki maj zawsze najprostsze

formy: koliste, owalne

albo prostoktne. Ujte
zwykle wkamienneobra-

mienie z ciosu, dobrze

zastosowane rozmiarami

do miejsca, tworz orga-

niczncz architektury

ogrodu (ryc. po str. 80),

Wiele ujemnych

stron przedstawiaj tak

zwane utylitarya czyli

urzdzenie albo raczej

umeblowanie plantacyi.

Nale tutaj awki, ogro-

dzenia, wejcia, hydran-

ty, kosze na papier,

owietlenie i latarnie,

wreszcie budynki ka-

wiarniane, kioski i stra-

gany, plakaty i napisy re-

klamowe. Tu czsto uwy-

datnia si zgubny wpyw
Wiednia, skd wanie
formy hydrantów, awek,

latarni, koszów na pa-

pier i t. d. ywcem si przejmuje. Zwaszcza zupenym brakiem gustu

ra oko nowe ogrodzenia siatkowe z elaznych prtów, zamykajce

planty od ulicy (str. 84). S nietrwae, a co gorsza robi wraenie

lichego wyrobu, czem s w rzeczywistoci. Szczególnie brzydko wy-

gldaj przy wejciach na planty. Za nimi id blaszane kosze na pa-

pier, naladujce pnie drzewa brzozowego, niby wielkie sztuczne

gniazda na ptaki, nieadne i niepraktyczne (str. 97).

Klasztor w. Józefa i koció Dominikanów
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Take owietlenie plantacyi nie mona uwaa za szczliwe. Gaz
bowiem wpywa trujco na korzenie drzew i dlatego dy trzeba do

zamiany z czasem na elektryczno. Nastpnie ze wzgldów estetycznych

trudno si zgodzi na umieszczanie latarni na rodku alei. Poza tern

w owietlaniu bocznych alei i pomników panuje zupeny brak namysu,

wskutek czego latarnia przyczynia si tylko do zeszpecenia miejsca lub

pomnika (str. 85, 86).

Osobn kategory

umeblowania ogrodu

tworz budynki plan-

tacyjne. Tu nale
kawiarnie Janikow-

skiego, Dobrzyskiej

i restauracya Drobne-

ra, zaoone, na grun-

cie nalecym do te-

renu plant, a wydzier-

awianym od miasta,

dalej pawilon dla mu-

zyk, budki z wod so-

dow i stragany. Z wy-

jtkiem restauracyi

Drobnera i pawilonu

dla muzyk, reszta tych

budynków jeststarsza,

siga bowiemw siedm-

dziesite lata, jak bu-

dki, a nawet poczt-

ków minionego stule-

cia, jak budynek ka-

wiarni Janikowskiego.

Budynki te jako pro-

ste i bezpretensyonalne speniaj swój cel i nieszpec przynajmniej

plant (str. 45, 46). Natomiast o póniejszych tego bezwzgldnie powiedzie
nie mona. Pawilon dla muzyk — mimo e tani — móg by i powi-

nien ozdob ogrodu (str. 44). Jedynie dodatni jego stron jest to, e
schowany wród zaroli plantacyjnych gubi si prawie zupenie.

Gorzej jest z budynkiem restauracyi Drobnera, który pretensyo-

naln krzykliwoci swego stylu uderza niemile oko. Równoczenie sam

Klasztor na Gródku.
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waciciel tego zakadu przyczynia si do oszpecenia plantacyi w gor-

szcy sposób. Pominwszy ju dziwny, co najmniej, pomys lipielowycli

koszów, oson przed socem... w cieniu wielkici kasztanów (str. 87) —
trudno powstrzyma oburzenie na widok, w najwyszym stopniu, brzydkicli

i niesmacznych! szyldów ogoszeniowyci, malowanycli na cianie kawiarni,

reklamujcych firm sklepu R. Drobnera i inne (str, 88). Nie do, e
restauracya Drobnera cignie zyski z plantacyi, nie poczuwajc si zu-

penie do obywatel-

skiego obowizku u-

pikszenia, clioby tyl-

ko tego kawaka ogro-

du przez siebie zaj-

mowanego, ale prze-

ciwnie — nie gardzc

nawet tak mizernym

dochodem, jak czynsz

za wynajem muru pod

reklam — w tak gor-

szcy sposób oszpeca

nam ten najpikniej-

szy ogród, jakim s
plantacye krakowskie.

Nie tak postpuj
wszdzie zagranic w
podobnych razach. —
1 w Krakowie mamy
inne tego przykady,

wanie w obrbie

plant, w mleczarni

Dobrzyskiej, gdzie

zapomoc klombów
kwiatowych staraj si

uwydatni wdzik ogrodu, albo nawet w kawiarni Bizanza, gdzie take

barwne parasole i szpaler z drzewek podnosz dekoracyjn stron (str. 89).

Wida tutaj dobrze pojmowany interes, aeby przez gustowne ubranie

swego zakadu przyczyni si do upikszenia miasta, wyróniajc si

przytem dodatnio.

Z tych samych powodów, z obawy przed ponownem oszpeceniem

plant, naley si owiadczy przeciw otwarciu nowej kawiarni na plan-

Baszta pasamoników.
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tach przy ul. Sawkowskiej (str, 46), obok przelicznych baszt i stylo-

wych zabudowa Muzeum XX. Czartoryskich. Najpierw ju mamy ka-

wiarni na plantach do. Powtóre, plantacye jako ogród, powinny by
ile monoci wolne od tego rodzaju zakadów. Dlatego powinna powsta
osobna ustawa, niedopuszczajca uywania plant w przemysowych ce-

lach, szpeccych ogród. Równie powinna by w ten sam sposób za-

gwarantowana nietykalno caoci plant, aeby w przyszoci znów nie

powtórzy si przykad,

lekkomylnego obcina-

nia powierzchni plan-

tacyi, jak si to zda-

rzyo przy ul. Szewskiej

przed paru laty z po-

wodu zakadania tram-

waju elektrycznego. Ra-

da miejska — wskutek

protestu kuratora prof.

M. Straszewskiego, wy-

stosowanego z tego wa-
nie powodu — uchwa-

lia 4 wrzenia 1902 r.,

i nadal adne zmiany

w obrbie plantacyi nie

mog by dokonane,

bez poprzedniego za-

signicia opinii Komi-

syi plantacyjnej, oraz

kuratora plant.

Par sów trzeba

jeszcze powici te
pomnikom, znajdujcym
si na plantach. S one

i powinny by ich ozdo-

b. Pierwszym do tego warunkiem jest to, e sam pomnik — cho niekiedy

tani i prosty — musi by dzieem sztuki. Powtóre — aeby te wanie jego

zalety tern lepiej si uwydatniay — potrzebnym jest wybór miejsca i sto-

sownego otoczenia. Tymczasem nie o wszystkich pomnikach mona powie-

dzie, e s wtem szczliwem pooeniu. Niektóre z nich, jak »Grayna«,
»Lilla Weneda« i obelisk Straszewskiego — maj oba te warunki i te srze-

Baszta Ciesielska.
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czywicie ozdob plant (str. 27, 41, 86). Do nich take mona zaliczy po-

niekd pomnik Fredry przed teatrem (str. 43). Inne znowu — jak Grotger

i grupa Bojana — mogyby take do nich nalee, gdyby miay lepsze

otoczenie (str, 58, 42), t. j. przedewszystkiem to, czyli jednolit cian
zieleni. Natomiast pomniki: Chopina, Jadwigi i Jagiey i pomnik Reytana,

nie posiadajc adnego z tych warunków, s czasem — jeli nie oszpe-

ceniem plant — to ich omieszeniem. Mam tu na myli Chopina, który

raczej przypomina co
w rodzaju piecztki

(str. 60) i kapliczk

cmentarn... pomnik

Reytana (str. 90). Na
kocu plant, naprze-

ciw wylotu ul. w.
Sebastyana, znajduje

si na trawniku, zaso-

nita krzewami, maa,

adna kapliczka t. zw.

latarnia umarych«,

pochodzca ze zburzo-

nego szpitala w, Se-

bastyana i Rocha, któ-

ry wznosi si w da-

wnych wiekach w po-

bliu tego miejsca

(str. 91).

Ozdabianie plan-

tacyi zapomoc sztu-

ki plastycznej — oto

czy moe by pi-

kniejszy sposób ucz-

czenia zasug naszych

blinich lub przekazania potomnym pamici o sobie. Ju w staroytnej Gre-

cyi i pogaskim Rzymie t drog wanie powstaway czsto najpikniejsze

dziea. I potem przez cay szereg, a po ostatnie czasy, najpikniejsz deko-

racy ogrodów bya zawsze plastyka. Monumentalne awy ciosowe, ozdobne

studzienki kamienne, malekie altany, wsparte na kolumnach i pyszne,

wielkie wazy, kute w kamieniu — oto pocztek tych zbytkownych, ale

nie koniecznie kosztownych przedmiotów ogrodowych, których peno

Zabudowania Drukarni „Czasu".
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jest w starych parkach, A czy na plantach nie znalazyby one swoich

fundatorów. Przecie w pocztkach zakadania plantacyi znalaz si od-

razu szereg osób, fundujcych monumentalne awy kamienne. Niestety

potem ten zwyczaj usta i dzi pozostaa tylko jedna taka awka, obok

kawiarni Janikowskiego (str. 19).

Dzi zdobywamy si, co najwyej, czasami na pomniki. Byyby
one bardzo podane

,
gdyby w ostatnich latach nie zapanowaa

wród nich pewna je-

dnostajno formy

:

mniej lub wicej smu-

ky postument zako-
czony biustem (Grott-

ger, Chopin, Fredro

i obecnie postawio-

ny biust Bauckiego).

A wic na dziesi
pomników, a czte-

ry s zblionej do

siebie formy. — Co
do biustu Bauckiego

trzeba przyzna, e
mu wybrano jak naj-

gorsze miejsce. Wa-
ciwie miejsce nie jest

brzydkie, jako kt
ogrodu z piknym
kocioem w. Krzya.

Sam tylko pomnik jest

waciwie nieudany.

Jest bowiem troch za

ciki w kompozycyi

caoci; stokowaty,

mao rozczonkowany
postument, zakoczony niskim, przysadzistem popiersiem. Do takiego

biustu naleao inaczej skomponowa podstaw. Jeeli mia stan ko-

niecznie w ssiedztwie teatru, to mona go byo ustawi w miejscu,

gdzie staa dawniej grupa Bojana, a zatem w kole poza t. zw. drzewem
wolnoci. Tam, na tle architektury ulicy, ocieniony szeregiem drzew,

w pewnem oddaleniu od przechodzcych, przedstawiaby si daleko

Norberta.
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lepiej, W obranem bowiem miejscu, za blisko stoi chodnika; niezgrabna

jego sylweta tern niekorzystniej si przedstawia na tle nieba.

Poza tern zauway naley, e przy stawianiu pomnika, kadzie

si wikszy nacisk na miejsce ustawienia, ni na sam pomnik, jako

dzieo sztuki. Z tem monaby si jeszcze pogodzi, gdyby takiem po-

stpowaniem kieroway wzgldy estetyczne. Tymczasem chodzi tu prze-

dewszystkiem o pewn czno czowieka z miejscem. Ssiedztwo bu-

dynków, które mog by niejako symbolem pracyi zasug ludzi, w tych po-

mnikach wyobraonych, de-

cyduje o wyborze miejsca.

Dlatego wanie postawiono

biusty Fredry i Bauckiego

koo teatru, a Grottgera

naprzeciw gmachu Tow.

Przyj. Sztuk piknych. Na
tem wychodz czsto naj-

gorzej same pomniki, bo

bywaj umieszczane w miej-

scach dla siebie niekorzyst-

nych. Powinno si zerwa
w przyszoci z tem przy-

zwyczajeniem. — W wy-

borze miejsca pod po-

mnik musz decydowa
przedewszystkiem wzgl-

dy estetyczne. — Plan-

tacye krakowskie maj
duo piknych zaktków
i punktów, doskonale si

do tego nadajcych.

Równoczenie, z chwil majcych powsta bulwarów nad Wis
i projektowanego amfiteatru, naley dy w przyszoci bezwarunkowo

do wykonania pierwotnego planu zaoycieli plantacyi, t. j. przeprowa-

dzenia ich wokoo Wawelu nad Wis. W ten sposób planty zostan

organicznie w piercie zwizane i utworz jedn nierozdzieln cao.

Koció w. Anny.

W zakoczeniu naley jeszcze par sów powici zwierzchniczej

opiece i kierownictwu zarzdu nad plantami, które spoczywa w rkach
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Komisyi plantacyjnej Rady m. Krakowa. Z przykroci przyzna trzeba,

e Komisya ta, powoana do strzeenia caoci i pikna plant, niedocenia

swego zadania. Niedawna bowiem uchwaa Komisyi, zezwalajca na

otwarcie nowej kawiarni na plantach, nie moe pozostawia chyba

adnych wtpliwoci pod tym wzgldem. Komisya ta skada si z pi-

tnastu czonków Rady miasta. Nazwiska ich s na rozmaitych polach

znane i cenione, jednak oni nigdzie w dziedzinie techniki, w budowni-

ctwie, ogrodownictwie i estetyce nie pracowali. Orzeczenia w takim ze-

spole powzite musz
dawa smutne wyniki.

Inne komisye, wybrane

przez Rad miejsk ska-

daj si z samych fa-

chowców n. p. Komisya

sanitarna, albo Komisya

Muzeum Narodowego,

do której naley z Rady
tylko trzech czonków,

a reszta z poza Rady.

S to wybitni artyci

i znawcy sztuki. Dlatego

takie komisye budz zau-

fanie i wywizuj si do-

brze ze swego zadania.

Natomiast Komisya plan-

tacyjna moe o wszyst-

kiem decydowa, o spra-

wach lekarskich, peda-

gogicznych, kupieckich,

finansowych, tylko nie

o plantach. Jest to bd
w zaoeniu. Jeli Rada
miejska nie ma specya-

listów w swem gronie, to wystarcza wybra trzech czonków (choby
z tej samej grupy) i plantacyjne sprawy im powierzy. Oni atwiej za-

sign rad albo wezw grono specyalistów, z którymi cao potrzeb

plantacyjnych uo i w ten sposób z opracowanymi wnioskami wy-
stpi przed forum penej Rady. Inaczej uchwalone wnioski bd nie-

zgodne z potrzebami i celem plant.

owodworskiego.
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Najlepszym tego dowodem jest zezwolenie Komisyi na otwarcie

nowej kawiarni na plantach, obok ul. Sawkowskiej. Kawiarnia ta ma
zaj trójktny trawnik pomidzy dwoma aleami, obejmujcy za 1400 m.

kw. powierzchni. Obecnie znajduje si tam maa budka z wod sodow
(str. 46). Przedewszystkiem kawiarni na plantach jest do, bo a pi
i dwie przy ulicach plantacyjnych (jak Dunajewskiego i Basztowa), Dla

publicznoci to wystarcza i nowego zakadu tu nie potrzeba. Zabiega

o niego tylko jednostka, chcca si wzbogaci. Jeliby jednak rozrost

Nowe Collegium Fisicum.

miasta wymaga kawiarni, to mamy tyle miejsca w domach przy ulicach

plantacyjnych, poczynajc od ul. Straszewskiego, Podwala, Dunajew-

skiego, Basztowej, a koczc na ul. w. Gertrudy, e mona tego ro-

dzaju zakad urzdzi, a nawet z powodzeniem, jak tego mamy dowody.

Przytem kawiarnia umieszczona w domu mieszkalnym korzysta z ko-

minów tego domu i ze wszystkich wspólnych dodatków. Co pocz
z kominkiem na plantach ? Fabrycznego komina pod Rondlem i Bram
Floryask nikt nie zniesie, a may kominek bdzia roznosi wo po
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najpikniejszej czci plant. A nastpnie postawienie kawiarni naprze-

ciw piknych baszt i dawnych murów, byoby te dziwnym objawem

kultury i poszanowania cennych pamitek.

Innym dowodem macoszego postpowania w stosunku do plant

ze strony Rady miasta jest fakt, który zaszed w r. 1902. Mianowicie

Rada miejska zatwierdzia plany pod budow kolei elektrycznej do

parku Dra Jordana, z obciciem kawaka plantacyi przy ul. Szewskiej,

nie zasigajc zupenie opinii Komisyi plantacyjnej w tej sprawie. Jest

tu take wina Komisyi, e ostatecznie wiedzc i widzc co si dzieje,

nie upomniaa si o swe prawa a dopiero po zaszym wypadku. Prze-

cie ci sami radcy zasiadali w Radzie, co w Komisyi. Jest to przytem

jaskrawym przykadem lekkomylnego naruszania caoci plant, które

mona byo zupenie omin, prowadzc lini tramwaju drugim bokiem

ulicy Podwala, przez co uzyskaoby si wielki luk, dozwalajcy na po-

prowadzenie tramwaju w t stron bez uszczuplania terenu plantacyj-

nego. Sprawa ta bya powodem wielkiego haasu, a Rada miasta, czujc

sw win, uchwalia wniosek, e >'bez poprzedniego zasignicia opinii
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Komisyi plantacyjnej oraz kuratora plant, nie mona przedsibra ad-
nych zgol zmian w obrbie plantacyi«. (Posiedzenie Rady m. z dnia

4 wrzenia 1902 r.)

Take pewne lekcewaenie okazaa Rada miasta i Komisya plan-

tacyjna w sprawie zaoenia sadzawki z wodotryskiem, pomidzy ul.

Sawkowsk a Rondlem Bramy Floryaskiej. Przy obradach nad t
spraw (posiedzenie Rady miasta dnia 21 kwietnia 1904 r.) pojawi si

gos ze strony najbar-

dziej kompetentnej, bo

znanej powagi lekar-

skiej, poparty innymi

gosami, owiadczajcy
si przeciw urzdzeniu

sadzawki, jako przy-

czyniajcej si do sze-

rzenia malaryi z powo-

du trudnoci odwiea-
nia w niej wody. —
W miejsce jej propo-

nowano wtedy zapro-

wadzenie wodotrysku

o silnym wypywie dla

odwieania powietrza

na plantach. Niestety

gos ten nie znalaz

zupenie posuchu i

uwzgldnienia. Przeci-

wnie zaznaczono wte-

dy, e »sadzawka b-
dzie tylko rodzajem ba-

senu wanie dla wo-

dotrysku i da mono zagniedenia si ptactwa piewajcego«. Tym-

czasem dzi po paru latach sadzawka — zamiast by ródem odwie-

ania powietrza — w cigu skwarnego lata zamienia si zawsze na

basen cuchncej wody. Jeeli do tego jeszcze dodamy bardzo brzydk
form sadzawki, wraz z pretensyonalnym jej mostkiem — przekonamy si

atwo, e najlepsze czsto chci i zamiary Rady miasta i Komisyi plantacyjnej

daj czasemjak najfatalniejsze wyniki. Dlatego te ze wzgldów estetycznych

i zdrowia mieszkaców naley domaga si najprdszegousuniciasadzawki.

Alea plantowa.
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Równie win Komisyi plantacyjnej jest to, e dopucia ona do

ustawienia pomnika Bauckiego w obecnej formie, tembardziej wobec
protestu artysty - rzebiarza Botnickiego, twórcy biustu, skierowanego

przeciw komitetowi ustawienia pomnika. Wspomniany bowiem komitet

po odlaniu biustu w bronzie, poleci wykonanie postumentu zakadowi
kamieniarskiemu w Krakowie, nie dopuszczajc p. Botnickiego do za-

projektowania caoci pomnika. Wiadom powszechnie jest rzecz, e
pomnik musi by
zawsze jednolit

caoci, zaproje-

ktowan przez je-

dnego artyst. Dla-

tego te takie po-

stpienie Komitetu

bud. pomnika jest

bardzo jaskrawem

pogwaceniem praw
autorskich i arty-

stycznych. Nie mo-

na take mie ad-
nych wtpliwoci co

do niezbyt dobre-

go wyboru miejsca

pod pomnik mimo
bezporedniego s-
siedztwa piknego
kocioaw. Krzya.

Obok tych

spraw jest jeszcze

szereg innych, za

które take Komi-

sya plantacyjna ponosi win. Wspomn tu tylko o brzydkich koszach

na papier, naladujcych pie drzewa brzozowego. Tu take nale
ogrodzenia siatkowe, nietrwae i nieadne.

Dla tych wszystkich powodów trzeba dy do zmiany obecnego
skadu Komisyi plantacyjnej. Miejmy nadziej, e w niedugim czasie

zajm w niej miejsce ludzie kompetentni, którzy ze zrozumieniem

i przezornoci bd kierowali sprawami plantacyi. Do nich ju bdzie
naleaa sprawa reorganizacyi plant pod wzgldem ogrodowym. Tu

L^C^ .7JM»WiiaBea>.»

Alea plantowa.
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gówn wytyczn powinno by traktowanie plant, jako zamknitego

w sobie ogrodu. To mona w do atwy sposób osign przez prze-

sadzenie krzewów na boki zewntrzne plant, tak, aeby one odciy
i zamkny planty od ulic, otaczajcych je w okoo. Przez to znowu
opróni si trawniki czyli zwikszy si wolna przestrze ogrodu.

,iSi^

Widok z plant na Rondel.

Dalszym zadaniem nowej Komisyi plantacyjnej bdzie ograniczenie

dotychczasowych klombów, a wprowadzenie na ich miejsce barwnych

kwietników. Nastpnie nowa Komisya bdzie musiaa si zaj szere-

giem spraw, poruszonych w tej ksice. Po uskutecznieniu ich planty

krakowskie, tak wspaniale zaprojektowane przez ich twórców, stan si

rzeczywicie przepiknym parkiem, godnym dawnej kultury i sztuki na-

rodu, zamknitej w jego murach.
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Tiyoii. Villa Este : sadzawka.

(Przykad z Wioch).

VI.





Topola obok kocioa Norberta.

OBJANIENIA.

Poniewa nie wszystkie illustracye, pomieszczone w ksice, mogy by w cigu tego

studyum omówione, dlatego dodajemy objanienia, które pomog w niejednym

wypadku do lepszego zrozumienia celu i intencyi tej ksiki. — Maj one bowiem

przedewszystkiem pokaza i przekona, w czem le dobre i zle strony plant.

Sr. 6. „Kurza Stopka" na Wawelu wraz z uratowanymi ju dzi

budynkami kocióka w. Idziego tworzy rzadkiej piknoci widok.

Urok architektury zamkowej podnosz take drzewa. Obecnie po usu-

niciu wojska z Wawelu i oddaniu go krajowi, miasto powinno zwróci

uwag na otoczenie zamku i urzeczywistni pierwotny projekt, wcignicia

go w obrb plantacyi, które w ten sposób utworzyyby zamknity w so-

bie acucli zieleni. Jak to bowiem w pierwszym rozdziale wykazaem,
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istnia projekt poprowadzenia plantacyj wokoo Wawelu i urzdzenia

na stokach góry zamkowej tarasów, co te rzeczywicie czciowo wy-

konano,

Str. 7. Widok Krakowa z pierwszej poowy XVII. w. ukazuje nam
miasto, ujte w piercie murów, z szeregiem licznyci baszt. Miejsce

icli zajmuj dzi plantacye. Przestrze t jeszcze lepiej uwidocznia

plan I.

Kwietnik przy ul. Basztowej.

Str. 10. Zabudowania klasztoru na Gródku, cliarakterystyczne przez

sw warowno, pocliodzce jeszcze z czasów redniowiecza, o kamien-

nych, gotyckich oprawach okien pierwszego pitra — s dobrem tem
zieleni i zamkniciem ogrodu,

Str. 12. Widok Zamku na Wawelu z I. polowy XIX. w. przynosi

szereg topoli woskich, któremi bya wysadzana droga wiodca nad

Wis. W zestawieniu z widokiem na str. 5 (stan obecny) pozna mona
odrazu zmiany. Miejsce dawnych budynków zajy dzisiejsze gmachy

szpitala wojskowego, wzniesionego po zajciu Krakowa przez Austry.
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Sr. 13— 15. Widoki Krakowa z polowy minionego stulecia z topo-
lami woskiemi. Topola wioska bya wtedy drzewem bardzo modnem,
w owych czasach romantyzmu. Prdko rosnc, o smukej sylwecie zast-
powaa wolno rosncy cyprys. Rzecz charakterystyczna, e owa epoka
upodobaa sobie drzewo, równie krótkotrwae, jak ona sama. Dzisiaj dróg,

wysadzanych topolami woskiemi ju prawie niema, Alee topolowe miay
w sobie jednak bardzo duo rytmu i nastroju.

Przykad ujemny (zob. objan.). Trawnik kolo sadzawki.

Sr. 16. Dawny mostek naprzeciw ul. Paskiej, który po zasypaniu
rowów, okalajcych na zewntrz planty, zostawiono jako ozdobne wej-
cie. Mimo prostoty jest adny, zbudowany z kamienia i elaza. Do
niego przytykaj po obu stronach dzisiejsze siatkowe ogrodzenia plant.

W tem wanie zestawieniu wida najlepiej nietrwao i brak smaku
w dzisiejszych ogrodzeniach. S one co prawda tylko szczegóem, ale

podobnych szczegóów jest coraz wicej na kadym kroku. To samo
mona powiedzie o drugim takim mostku, na wprost ul. Lubicz (str. 17:
Dawny mostek naprzeciw ul. Lubicz).
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Sr. 18. Koció w. Krzya, stylowy i charakterystyczny, jest mimo

to ujemnym przykadem wewntrznego otoczenia plant, dlatego wa-
nie, e nie czy si z ogrodem, ale tworzy nieprzyjemn wyrw dla

oka. Mona to usun przez zasadzenie dokoa niego drzew, które go

zwi z zieleni plant, podnoszc przytem jeszcze urok architektury

kocielnej.

Str. 19. Ostatnia awka kamienna przy kawiarni Janikowskiego

dobrze wiadczy o dawnych opiekunach i dobrodziejach plant. Prosta,

Przykad ujemny (zob. objan.). Ogrodzenia siatkowe piant.

wygodna, cho bez adnych ozdób, ma w sobie pewien monumentalny

charakter, którego tak bardzo brak wszystkim nowym przedmiotom in-

wentarza plant. Powinna ona by wzorem dla naszych czasów, uczc

nas, e wanie drog prostoty i szczeroci w sztuce mona osign
najatwiej dobre wyniki.

Str. 20. ycie na plantach w poowie XIX. w. przedstawia ciekawy

obrazek. Na pierwszy rzut oka wida, e to inne czasy. Na tle Rondla

84



Bramy Floryaskiej alea plantacyjna, po której przechadza si szereg

osób, przyczem zwracaj uwag panie w szerokich sukniach t. zw.

krenoHnach.

Str. 21. Wjazd tryumfalny reformatora plant. Koo r. 1870 i póniej

Dr A. Kremer ywo interesowa si i pomaga przy reorganizacyi plant.

By on wielkim zwolennikiem wycinania drzew, któryto system odbi si

w »Dyable« krakowskim niniejsz karykatur. Dr Kremer zapisa 1000 k,

na sadzenie ró koo pomnika Lilly Wenedy i obelisku Straszewskiego.

Str. 26. Widok na

Kopiec Kociuszki z pod ^-5^

paacu biskupiego jest

przykadem, jak rozle-

gy horyzont roztacza

si na zewntrz z plan-

tacyj. Nie przysaniay

go jeszcze wysokie 4-ro

pitrowe kamienice

,

które teraz zaczynaj

wyrasta dokoa plant.

Szereg posiadoci ota-

cza planty, czc si

z niemi zieleni swych

ogrodów. Dlatego hr.

Rzewuska, sprawiajc

na planty kamienn
aw w r. 1833, moga
susznie j umieci
»wprost mogiy Ko-

ciuszki* pod murem
Franciszkaskim.

Str. 27. Pomnik Straszewskiego wedug projektu Stehlika obok ul. Lu-

bicz postawiony w r. 1874 ze skadek publicznych, jest du ozdob plant.

Prosty obelisk z medalionem zmaregoma umieszczony na tle drzew na

wprost gównej alei z daleka ju ciga na siebie uwag przechodzcych.

Jest on pewnym kontrastem do obecnie ustawionego pomnika Bauckiego.

Str. 28. Planty midzy ul. Franciszkask a Poselsk robi wraenie

jakiego wspaniaego, rozlegego parku, a nawet ustronnej, lenej po-

lany. Jest to przykad, jak pikne mogyby by krakowskie plantacye

na caym swym obszarze, gdyby si tutaj racyonalnie postpowao.

Przykad ujemny (zob. objan ). Pomnik Jadwigi i Jagietly.
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Gownem zadaniem w tym celu jest konieczno zamknicia plant od

ulicy zapomoc krzewów i drzew, aeby bezwartociowa architektura

ostatnich paru dziesitków lat nie rozrywaa nam jednolitego wraenia
ogrodu.

5/;'. 30. Dom na Zabikruku, obecnie zajty przez drukarni An-
czyca, zbudowany zosta w r. 1835. Podobne domy parterowe wraz

ze swymi ogrodami otaczay planty wokoo. Tworzyy one dobre i adne
ramy plantacyi i nie zasaniay horyzontu. Dom na Zabikruku jest ja-

Przyklad ujemny [zob. objan.) Pomnik Lilly Wenedy.

skrawym kontrastem z czteropitrowymi domami, jakich coraz wicej

zaczyna si mnoy wokoo plant n. p. za pomnikiem Chopina przy

ul. Dunajewskiego, naprzeciw uniwersytetu i t. d. Koniecznie trzeba

si domaga, aeby magistrat pooy wznoszeniu czteropitrowych do-

mów jak najprdzej tam stanowcz, gdy potem moe by zapóno.

Sti: 31. Zabudowania drukarni „Czasu". Patrzc na ten obrazek,

trudno wierzy, e to centrum miasta. Raczej jaki dwór wiejski, oto-
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czony starym, wspaniaym parkiem. Oto przykad i wskazówka, jakie

budynki powinny otacza planty: nie wysokie, czce si liarmonijnie

z rolinnoci ogrodu. Zabudowania te wniesione przez przemysowca

krakowskiego. Piotra Steinkelera pomidzy 1830— 1840, byy czsto

take miejscem zabaw i balów publicznych. W drugiej poowie minionego

stulecia miecio si tutaj kasyno wojskowe, poczem drukarnia »Czasu«

osiada tutaj, zajmujc je a po obecne czasy.

Przykad ujemny (zob. objan.) Kosze kpielowe restauracyi Drobnera.

Sir. 32. Klomby przed pomnikiem Lilii Wenedy. Na trawniku jest

urzdzony wielki klomb dywanowy. Jako taki, przeznaczony do ogl-

dania z góry, nie ma na plantach uzasadnienia, gdy widziany z dou
nie tomaczy swego desenia i wytwarza dla oka niemi pstrokacizn,

a szczególniej ten przez swoj rozlego. Przytem to od ulicy jest nie-

równe i poszarpane.

Sr. 34. Klomb przed pomnikiem Chopina przedstawia bardzo pikny
motyw jakby jakiego wielkiego i bogatego parku. Zwaszcza grupa

wielkich drzew, rysujca si na tle nieba, wyglda okazale. Widok ten
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trzeba jednak zestawi z drugim na str. 60, aby pozna, ile trac planty

ze swego uroku przez wznoszenie dokoa nich wysokich czteropitro-

wych domów. S to bowiem dwa widoki tego samego miejsca: jeden

(str. 60) z pomnikiem Chopina na tle wielkiej kamienicy, drugi (str. 34)

ujmuje to samo miejsce, ale z boku. Zestawienie i porównanie tych

widoków powinno kadego przekona, jak szkod dla pikna ogrodu

i krzywd dla zdrowia mieszkaców jest wznoszenie wielkich domów
dokoa plant.

Przykad ujemny (zob. objan.] Reklamy reslauracyi Drobnera,

Sr. 35. Kwietnik przy ul. Basztowej jest prób tego, co powinno

znale na plantach jak najszersze zastosowanie. Kwietniki musz
zaj miejsce klombów. Jako kwiatowe bukiety w pewnem oddaleniu

od oka bd dziaa duo lepiej, ni klomby. Na tym obrazku wida
take pewne charakterystyczne, ujemne cechy plant. S niemi róne

krzewy, sadzone bez adu z samego brzegu trawnika. Jaki one mog
mie cel, chyba ten, aby zasania i zacienia trawnik. Dlatego musz
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by usunite. Nie myl tu o piknym okazie brzozy paczcej, do ni-

skiej, która o par kroków ronie dalej.

Str. 36. Motyw plant obok uniwersytetu poucza nas znowu o ko-

niecznej reformie ustawy budowlanej. Planty s zawsze tern pikniejsze,

im wicej horyzont wida nad niemi. Tu mamy przed sob bardzo

pikny okaz lipy, która jak olbrzymi bukiet zielony gstw swych

konarów i lici, tworzy zbit w sobie, kulist mas.

Kaw: arnia bisanza.

Str. 38, 39. Planty na tle dawnego muru obronnego przy Bramie

Floryaskiej i Planty pod murem klasztoru 00. Reformatów ucz nas

i przekonywaj, jak bardzo zyskuj plantacye jako ogród, gdy nie roz-

rywa jednolitego wraenia czynszowa i koszarowa architektura dzisiej-

szych czasów, która gwatem wdziera si w obrb plantacyi. Za wiel-

kiem dobrodziejstwem s planty dla ludnoci Krakowa, aeby ich pikno
i pomylny rozwój miano powica dla kilku jednostek, chccych si
wzbogaci przez wznoszenie wysokich, czteropitrowych domów, odbie-

rajcych powietrze i wiato rolinom. Jest jeszcze tyle miejsca do za-
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budowania w miecie, e ulice, biegnce w okoo plant, mona od

nich uwolni.

Str. 41. Pomnik Grayny, adny i peen wdziku, dobrze si ry-

suje na tle paczcej brzozy. Dodatni jego stron jest to, e umiesz-

czony w czci plant bardziej odlegej od centrum ruchu, z boku gównej

alei, nie rzuca si ustawicznie w oczy przechodzcym i sprawia zawsze

mie wraenie poezyi przyrody. Dysonansem s tu niestety — zwyke
zreszt— przykre ogro-

dzenia siatkowe.

Str. 42. Pomnik Bo-

gdana Zaleskiego prze-

niesiony zosta przed

paru laty z pod teatru

nad sadzawk, niewia-

domo tylko poco, moe
dlatego, aeby uzasad-

ni obecno niepo-

trzebnego zreszt, a tak

miesznego mostku nad

sadzawk, która — jak-

by z grzecznoci —
zwa mocno w tem

miejscu swoje bardzo

brzydkie ksztaty. Moe
chciano przez to upik-

szy t cz plant,

zeszpecon sadzawk,

umieszczajc przytem

adny pomnik na tle

tak poszarpanem i nie-

spokojnem. Brzydkiej

sadzawce nic nie doda

wdziku. Wobec braku wody jest bezcelow i mieszn. Naley dy
do jak najprdszego jej zniesienia.

Str. 44. Pawilon dla muzyk. Pawilon jest brzydkim i na plantach

niestosownym, dlatego, e jego dach, wsparty na cienkich podporach

elaznych, gubicych si wród mnóstwa gazi i pni drzewnych — zdaje

si wisie w powietrzu. Podobne pawilony, otwarte na wszystkie boki,

musz by murowane i mie w sobie pewn masywno, aeby mogy

Przykad ujemny (zob, objan-) Pomnik Reytana
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wytrzyma wspózawodnictwo z pniami drzew. Spokojne ich formy

musz jasno, na pierwszy rzut oka tumaczy logiczn prostot kom-
pozycyi, woln od ornamentów i rónych upiksze,

Sr. 45. Budka sodowa pod klasztorem Reformatów niezbyt pikna,
cho moe jedna z lepszych, wskazuje, e projekty wszystkich kiosków,

czy budynków, majcych stan na plantach w przyszoci, musz po-

dlega bardzo surowej kontroli, tak, aeby tylko pierwszorzdnej war-

toci artystycznej pra-

ce dostaway si na

planty.

Sir. 46. Budka
wody sodowej obok ul.

Sawkowskiej, pooo-
na w przelicznem

miejscu plant — jak

wida — jest caa ob-

lepion plakatami. —
Mona si z niemi

spotka na wszystkich

budkach, gdy to ob-

lepianie ich plakatami

weszo ju niemal

w zwyczaj. Zwaszcza

w czasie zimy, gdy

budki i kawiarnie —
Janikowskiego i Do-

brzyskiej — zabite

s deskami, mona wi-

dzie formalne orgie

plakatów. Dla przy-

pomnienia zaznaczy

trzeba, e wanie to

miejsce naprzeciw za-

budowa Muzeum XX.

Czartoryskich i dawnych baszt miejskich przeznaczya Komisya planta-

cyjna na otwarcie nowej kawiarni. Istotnis trudno o lepsz sposobno
nowego oszpecenia plant.

Str. 47. Kiosk na plantach przy wylocie ulicy Szpitalnej pokazuje

jak brzydkimi budynkami i kioskami oszpeca si planty. Obok jakby

umarych obok ul. w. Sebastyana.
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dla porównania zachowa si jeszcze jeden ze starych straganów. O ile

on lepszy od nowego: may, niski, prosty, przytulony do piknej baszty,

nie zwraca niczyjej uwagi. Nowe kioski powinny by albo jak ten stra-

gan, proste, bezpretensyonalne, albo te musz by prawdziwym cackiem

artystycznem ozdob plant. No, ale do tego potrzeba przedewszystkiem

Komisyi plantacyjnej, któraby rozumiaa, w czem ley pikno i urok

plant i chronia je przed nieudanymi, a coraz liczniejszymi pomysami.

Przykad ujemny [zob. objan.) Wstp na planty pod Wawelem.

Sr. 49. Pikny widok Zamku na Wawelu psuje boczna ciana

domu czynszowego, która brzydk paszczyzn rzuca si w oko. Jest

to, a nadto wymownym dowodem, e te domy, zajmujce teren plan-

tacyj, powinny by zniesione, przez co odsoni si przepikny widok

na Wawel, który obecnie prawie nie istnieje.

Sr. 50, 51. Dwie boczne alee pod paacem Biskupim i przy ulicy

Basztowej przedstawiaj planty znowu jako wielki, rozlegy park, dlatego
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tylko, e w tym wypadku widoku i przestrzeni nie przyguszaj wy-

sokie, czteropitrowe domy, stawiane przy ulicach obiegajcych planty

w okoo.

Sti: 52, 53. Planty naprzeciw uniwersytetu s skwerem raczej, ni

ogrodem. Najpierw niemie wraenie robi przerwa, przez któr wchodzi

dom czynszowy, zasadzona drobnym drzewkiem kilkoletnim. Nastpnie

wielki klomb, zagbiony w ksztacie misy, jest wskutek swej pstroka-

Mur jatek poddominikaskich.

cizny brzydkim. A przytem spodem planty od ulicy s cakiem nieza-

sonite. Nieprzyjemne wraenie sprawiaj ogrodzenia siatkowe, przez

które ulica wchodzi na planty, jak wanie w tym wypadku.

Str. 54. Naprzeciw budynku Tow. Wzaj. ubezp. Przykad niewa-

ciwego traktowania trawnika. To rozerwane, pojedyncze krzewy na

rodku trawnika s niepotrzebne, bo trawnik do tego w tem miejscu

zamay i przez to jego i tak niewielka przestrze jest zasonita.
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Sir. 55. Ogrodzenie Seminaryum duchownego naley take do ujem-

nych stron plantacyi, ju choby dlatego, e cienkie, elazne sztaby

nie stoj w adnym stosunku do gruboci slupów murowanych. Przy-

tem sam gmach seminaryum nie grzeszy te wcale wartoci arty-

styczn, jako do szablonowa budowla w stylu gotyckim.

Str. 56. Motyw plant z pod Wawelu przedstawia si jakby lena

polanka. Jest on tylko dowodem, e na plantach po oprónieniu tra-

wników z klombów i po

przesuniciu grup krze-

wów na boki, nie tru-

dno osign bdzie
podobne, malownicze

widoki. Omawiany za
motyw powsta raczej

przypadkowo. — Cz
plant pod Wawelem ma
charakter bardziej dzi-

ki i przez to moe jest

najpikniejsza z caych

plantacyi.

Str. 57. Planty i

Plac Szczepaskis zno-

wu typowym przyka-

dem obecnego stanu

ogrodu. Brak zamkni-

cia od ulicy jest gó-

wn wad plant. To
równie odnosi si do

czci plant obok placu

Szczepaskiego, przy-

czem — zwaszcza

w dnie targowe —
moe si susznie wy-

dawa, e konie i fury wiejskie stoj na samych plantach, co chyba

nie przyczynia si do ich upikszenia.

S/n 58. Pomnik Grottgera. Ta cz plant robi wraenie skweru

ulicznego; za pomnikiem gar krzewów, tworzca jego to, po bokach

szereg domów, przed nim typowy klomb dywanowy na trawniku,

umylnie obniony.

^laMi
Dobre miejsce pod pomnik.
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Str. 59. Pomnik Grottgera. Ta sama cz, co poprzednio widziana

z boku, przedstawia si zupenie inaczej: jako zamknity w sobie ogród.

Krzewy ukadaj si jedne obok drugicli i tworz niemal jednolit

cian zieleni; ukazuj si szczyty domów a ulica ginie zupenie. Ró-

nica za we wraeniu estetycznem obu tych widoków jest taka, e to

ju moe kadego przekona, poniewa planty — jako ogród — musz by
bezwarunkowo od ulicy zamknite.

Str. 60. Pomnik Cho-

pina przy ulicy Dunajew-

skiego jest bardzo wymo-
wnym przykadem z wielu

wzgldów. Najpierw — jak

wida — pomnik ten jest

miesznie may, tak may,

e gubi si zupenie na

bardzo niespokojnem tle.

Nastpnie ciekawie uo-

yy si tu klomby. Przód

bowiem zajmuje adny
klomb, zasadzany zwykle

czerwonym kwiatem. Jest

on pókulisty, a wic za

wysoki, gdy zasania spód

pomnika. Take ustawie-

nie latarni wiadczy —
jak zwykle — o nieko-

rzystnym wyborze miejsca.

Odstraszajcym przyka-

dem jest czteropitrowy,

olbrzymi dom poza po-

mnikiem. Mona sobie wyobrazi, ile planty strac ze swego uroku,

jeeli caa ulica Dunajewskiego zabuduje si takiemi domami. Jak one

cisn i przygniot planty, tak wskie w tej czci. Zabiera im wiato
i powietrze potrzebne dla rolin. To nie jest wcale frazesem. Szerszy

horyzont, jaki si obecnie roztacza przy niskich jednopitrowych do-

mach wzdu caej ulicy, zniknie odrazu. — Tu potrzeba koniecznie

ustawy, zakazujcej budowy wyszych nad dwa pitra domów w tej stronie.

Planty krakowskie zasuguj bezwarunkowo na to, aby dla nich, jako

wasnoci ogóu, powici ch powikszenia dochodów kilku jednostek.

Przykad ujemny (zob. objan,). Gówny barometr.
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Str. 61. Motyw plant z pod Izby handlowej jest przykadem, jak

grupy krzewów powinny zamyka planty od ulicy. Wida tutaj, ile plan-

tacye mog zyska przez to powabu. W ten sposób wytwarza si pewna
mia zaciszno zamknitego w sobie ogrodu. Tak musz by ujte

zewntrzne boki plant na caej przestrzeni a nie tylko w pojedynczych

punktach, jakby przypadkowo.

Str. 63. Ulica Franciszkaska z paacem biskupim, przed którym

stoi szpaler drzew klonowych, bardzo adnie i równo citych. S one

jednak nieco za wysokie, gdy zasaniaj ca fasad piknego
paacu. W ten sposób,

szpalerem drzew, po-

C^ M winny by obsadzone

^ wszystkie ulice, ota-

czajce planty lub z nich

wybiegajce, przez to

bowiem otrzyma si
wiksze zwizanie ich

z zieleni plant.

Str. 64. Planty

pod Wawelem a do

ulicy Franciszkaskiej

zamyka bardzo dobrze

murklasztoru 00. Fran-

ciszkanów a dalej mur

zabudowa wizien-

nych (dawniej klaszto-

ru Karmelitów bosych

przy kociele w. Mi-

chaa), dlatego wanie,
e jako jednostajna,

spokojna ciana jest

dobrem zamkniciem

ogrodu.

Str. 65. Brak zamknicia plant od ulicy Pijarskiej trzeba zestawi

i porówna z poprzednim widokiem. Tam odnosimy istotnie wraenie

jakiego zaktka ogrodu — tu za tylko ulicy ocienionej szeregiem drzew.

Str. 66 i 67. Domy czynszowe przy plantach i Paac biskupi, znowu

dwa przykady kracowe. Pierwszy pokazuje brzydkie, koszarowe domy,

które si gwatem wdzieraj na planty. Drugi za przekonywa, e ogród

Przykad ujemny (zob. objan.] Budynek motoru elektrycznejjo.
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mona pogodzi z architektur. Tak, jak nie szpec plant a przeciwnie

ozdabiaj je zabytki dawnego budownictwa, n. p. paac biskupi, zabu-

dowania klasztorne, drukarni »Czasu<, tak samo nie bd szpeciy

plant dzisiejsze budynki, jeli tylko artystyczn wartoci dorównywa

bd dawnym i godzi si z charakterem ogrodu,

Sr. 68, 69. Klasztor w. Józefa i Klasztor na Gródku s tylko po-

twierdzeniem poprzedniego objanienia. Pokazuj z jakim niewypowie-

dzianym urokiem wie si architektura z ogrodem.

Sr. 70. 71. Baszta

Pasamoników i Baszta cie-

sielska, dwa motywy tak

pikne i typowe dla sta-

rego Krakowa, e chyba

mówi same za siebie.

Dla przypomnienia zazna-

czy trzeba, e wanie
w tern miejscu, naprzeciw

baszty ciesielskiej zezwo-

lia Komisya plantacyjna

na otwarcie nowej ka-

wiarni.

Str. 72—75. Znowu

par widoków z plant. —
Przynosz one zabytki da-

wnego budownictwa, które

razem z zieleni ukadaj
si w motywy rzadkiej

piknoci.

Str. 76, 77. Nowe
Collegium Phisicum i Kla-

sztorw. Józefa; moe w ta-

kim zestawieniu odczuje

si lepiej krzywd, jak
wyrzdzono plantom i sta-

remu miastu. I na to niema usprawiedliwienia. Zabrano kawaek ogrodu,

który naleao wczy do plant, i wystawiono na nim budynek tak

ujemnej wartoci artystycznej. Starano si niby dostroi do Collegium

Novum, Zapomniano jednak, e czasy si zmieniaj i e kierunek na-

ladownictwa historycznych stylów, jaki panowa w architekturze przed

Przykad ujemny (zoh

97



trzydziestu laty, zarzucono zupenie. A zreszt Uniwersytet zbudowano

najlepiej jak na owe czasy, i stawia go jeden z pierwszych ówczesnych

architektów Feliks Ksiarski. Czy dzisiaj nie naleao postpi tak

samo i wznie pomnik w architekturze naszych czasów ?

Sr. 80. Widok z plant na Rondel. Ciekawy i jedyny zabytek da-

wnego budownictwa otrzymaby jeszcze lepsz opraw, gdyby go bardziej

zwizano z plantami zapomoc zieleni drzew, W obecnym bowiem stanie

przygusza go nieco

ssiednia architektura

uliczna od strony pla-

cu Matejki, niegodz-

ca si z jego chara-

kterem.

Sr. 82. Kwietnik

przy ulicy Basztowej

jest pierwszem usio-

waniem w tym kie-

runku. Wida tutaj

grup kwiatów, atwo
idcych w naszym kli-

macie , które robi
wraenie piknego bu-

kietu. Takich kwie-

tników, odpowiednio

urzdzonych, powinno

by jak najwicej, aby

zajy miejsce obec-

nych klombów, ca-

kiem zbytecznych.

Przykad ujemny (zob, objan.). Wstp na planty pod Wawelem. Str. 83. I rOWnik

plantowy przed sa-

dzawk zasadzany bywa calem mnóstwem przerónych krzewów, które

obok tego, e przypominaj przez to nieco ogród botaniczny — zasa-

niaj tak sam sadzawk, e jej waciwie nie wida z alei gównej.

Str. 84. Ogrodzenia siatkowe plant, niedawno wprowadzone, s zbyt

filigranowe, aby mogy by trwaemi. Przytem one waciwie niczego

nie zamykaj. Odgradzaj tylko planty od ulicy i s rzeczywicie brzydkie.

Tabl. po str. 80. Sadzawka w Tiuoli. Villa Este umieszczon zostaa

umylnie dla porównania z obecn na plantach. Sadzawka w Tivoli
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jest prostoktn, obwiedzion dokoa niskim parapetem kamiennym,

przerwanym w pewnych odstpach supami pod wazony kwiatowe. Bez-

pretensyonalna prostota i szczero wytwarza ten powab, jakim nas tak

pociga. W sadzawce na plantach tyle zrobiono dla jej pikna, a przecie

rezultaty s wrcz przeciwne, jak najfatalniejsze.

Planty przed Muzeum XX, Czartoryskich,

Sr. 85. Pomnik Jadwigi i Jagiey. Brzydki, tern brzydszy, e usta-

wiony na sztucznem wzniesieniu, a przytem pooenie pogarsza jeszcze

latarnia, miesznie i bezmylnie umieszczona tu przed samym po-

mnikiem.
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Sr. 86. Pomnik Lilii Wenedy. Pomnik adny ma dobre, jednolite

to zieleni. Oszpeca go jedynie le umieszczona latarnia, która si na-

przód wyrywa i sob pomnik przygusza.

Str. 87. Restauracya Drobnera. mieszny pomys ustawienia koszów

kpielowych, ochron przed socem... w cieniu drzew nie potrzebuje

chyba objanienia. Jest przytem dowodem, do czego moe doprowadzi

bezmylno handlowców krakowskich.

Str. 88. Restauracya Drobnera. Obrazek, jakich mao. Jest to gor-

szcy przykad oszpecania plant w tak ordynarny sposób przez malo-

wane reklamy sklepowe na adnym zreszt murze. Dziwi si doprawdy

trzeba, e Komisya plantacyjna godzi si na takie »postpowanie«.

Str. 89. Kawiarnia Bizanza z szeregiem drzewek i parasoli, prze-

konywa nas, e mona podobne lokale dekorowa tak, aby sprawiay

mile wraenie i nie szpeciy miasta. W tem waciwie ley dobrze pojmo-

wana reklama, o któr zawsze powinien dba utrzymujcy kawiarni.

Str. 90, 91. Pomnik Reytana i „Latarnia umarych". Pierwszy ma ty-

powy wygld kapliczki cmentarnej. A przytem wybrano mu bardzo nieko-

rzystne miejsce: pusty, bez ta skwer uliczny, otoczony niskiemi szta-

chetami elaznymi. Obok dla porównania stara kapliczka przydrona

t. zw. "Latarnia umarych«, wskazujca drog do istniejcego niegdy

w tych stronach szpitala w. Sebastyana i Rocha. Niewielka a bardziej

masywna jest ciekawym i miym na plantach zabytkiem dawnych czasów.

Str. 93. Wstp na planty od przedmiecia Stradomia przedstawia

si jak najgorzej. Nie wiadomo czy to ulica, czy ogród czy skwer.

Olbrzymi gmach hotelu, obok niego jedyny, udany kiosk z trafik i wod
sodow, oto pocztek ogrodu. Tu, gdzie niegdy Senat Rzdzcy Kra-

kowa wykupywa umylnie i wywaszcza grunta prywatne, gdy prze-

szkadzay przeprowadzeniu plant, wyrosy dzisiaj znowu domy, tylko

znacznie gorsze, od dawnych, bo brzydkie a wielkie. W imi piknoci

plant naley bezwarunkowo dy do wykupienia tych wszystkich do-

mów, stojcych na terenie plantacyjnym, w celu ich zburzenia.

Str. 94. Trójkt na zbiegu ulicy Wilnej i Franciszkaskiej zakocza

brzydka szopa, oblepiona plakatami. wiadczy ona do wymownie o »dba-

oci« wadz miejskich nad plantami. Miejsce to — ocienione drzewami,

ze cian zieleni w tle — nadaje si bardzo do ustawienia pomnika

i w tym celu, przy nadarzajcej si sposobnoci, powinno by zuytkowane.

Sir. 95. Termometr plantowy obok ulicy Szewskiej , niestety po-

stawiony kosztem Tow. Upikszenia Krakowa przed dwunastu laty, nie

naley do rzeczy ozdobnych i dlatego trzeba go usun lub zmieni.
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Sir. 96. Dawna elektrownia teatru. Budynek ten w wysokim stopniu

brzydki i nieudany, nieszczery i pretensyonalny, nie moe wic istnie

w tak bezporednim ssiedztwie piknego kocioa w. Krzya i plan-

tacyi, w obrb których si wdziera. Powinien by jak najprdzej znie-

sionym, tembardziej, e wobec zaoenia elektrowni miejskiej, z której

teatr czerpie obecnie wiato, sta si bezcelowym.

Sr. 97. Kosz na papiery. Trudno sobie wyobrazi co bardziej

brzydszego nad te kosze, przed paru laty sprawione: okrga rura,

ukonie nakryta, z otworem na przodzie, oto >>kosz« na papier. W ostat-

nim roku pomalowano je na kolor pnia brzozowego. Tak wic do brzy-

doty dodano jeszcze kamstwo: obecnie bowiem ma rura ta symulowa

pie brzozowy. Co prawda — kosz na papiery, ywcem przejty z Wie-

dnia — to tylko szczegó, przecie tak atwo go mona usun. Ale

z podobnych szczegóów przybywa coraz wicej.

Str. 98. Wejcie na planty pod Wawelem czyli pocztek plantacyi

przedstawia si jak najgorzej: na rodku latarnia, par supków, ogro-

dzenia siatkowe i brzydki hydrant. Czyby nie naleao pomyle o skom-

ponowaniu w tem miejscu bramki sztachetowej, obrosej zieleni, któ-

raby otwieraa wejcie na planty.

Str. 99. Zabudowania Muzeum XX. Czartoryskich, t. j. dawny arsena

Krakowa, wraz z murem miasta i basztami, tworz bardzo pikn cz
plantacyj, przyczem naley podnie dobrze utrzymany ogród przez Mu-

zeum, bdcy zarazem czci plant i do nich nalecy. W bezporednim s-

siedztwie tych murów, bo naprzeciw nich, Komisya plantacyjna zezwolia

na otwarcie nowej kawiarni.

Objanienie planów. Dla lepszej oryentacyi dodanych jest na kocu
ksiki pi planów. Przedstawiaj one rozwój plantacyi w rónych

chwilach, mniej wicej w odstpach trzydziestoletnich. — Pierwszy,

z koca XVIII w. okazuje miasto okolone fortyfikacyami : murami

obronnymi i rowami, na miejscu których rozwiny si plantacye. —
Drugi plan z r. 1850 przedstawia planty w trzydzieci lat po ich

zaoeniu, czyli jest planem pierwszej fazy rozwoju plant. W tym

okresie planty pozostaway wci w fazie tworzenia si, zanim

przybray skoczon form, jak im wykrelili ich twórcy (zagi-
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niony plan senatora Radwaskiego przyszych » ogrodów naokoo miasta«

z r. 1820). Dlatego ten plan z r. 1850 moe zastpi ów zaginiony,

gdy jest tylko jego urzeczywistnieniem. Uderza w nim wielka przej-

rzysto i pewien spokój w uksztatowaniu caego ogrodu. Alee gówne

i boczne biegn w prostycli, równolegych lub skonych liniach. cieek
za bocznych jest znacznie mniej ni obecnie, te za, które widzimy

na planie, powstay z istotnej potrzeby komunikacyi. Dlatego wszystkie

maj bardzo jasno wytknity kierunek, tak, e odrazu wyraaj swój

cel. Nastpnie widzimy na nim znacznie wicej wolnej przestrzeni tra-

wnika, ni obecnie. Z tym planem czy si nastpny (III.) z tego

samego czasu, przynoszcy kawaek plant obok kocioa w. Anny
i 00. Kapucynów. Zwraca uwag na nim grupa drzew, z której potem —
przez wycicie kilku ze rodka — utworzono obecne kolo drzew, na-

przeciw kocioa 00. Kapucynów.

Plan V. z r. 1880 przedstawia planty ju w zmienionej formie.

S to bowiem czasy reorganizacyi caych plant, która si zaczyna

w r. 1870. Zmiany te polegaj na caym szeregu nowych cieek, kóek
i placyków. Rozcielaj si one na trawnikach, zacieniajc je i roz-

drabniajc. Cech nowych cieek jest niezdecydowanie i niejasno

w kierunku. Przechodz one czsto w róne mae kóka i placyki, do
nieforemne i kabonkowate. Plan VI. obecnego stanu plant jest dalszym

cigiem poprzedniego. W nim wida a nadto wszystkie ujemne strony

plant, poruszone wyczerpujco w tekcie tego studyum i w objanie-

niach illustracyi. Jasno i logiczno rozkadu ogrodu, przedstawiona

na planie II. zostaa tu czciowo zatracon. Zaledwie gówne alee nie

zmieniy swego kierunku. Zreszt cae planty zmieniy zupenie sw
posta. Zmiany te dyktoway najlepsze chci i starania o dobro plant,

mimo to jednak s braki. Myl przewodni nowej, przyszej rekon-

strukcyi plant powinna by jasno, przejrzysto, cechujca pierwotny

plan plantacyi.

102



ZRODA.

Akta Senackie: fasc. 20, lata 1816—1832, 1833-1842, 1843-1853. Ar-

chiwum m. Krakowa.

Akta Wydziau Spraw wewntrznych: fasc. 48, od r. 1822, fasc. 15,

od r. 1842. Arch. m. Krakowa.

Akta zbierane przez kuratorów plantacyj, bdce teraz w posiadaniu

prof. M. Straszewskiego, obecnego kuratora plant.
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PRAWO REPRODUKCYI I NALADOWNICTWA KLISZ I PLANÓW

ZASTRZEONE SDOWNIE I ZWYCZAJOWO.



1. Plan Krakowa z koca XVIII. w. (Arch. miejskie).
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III. Plan czci plant z polowy XIX, wieku.

IV. Kawiarnia, obecnie Janikowskiego (z pierwotnego planu z r. 1826 Arch. Budownictwa miejskiego).





OBJANIENIE PLANU VI.

1.





V. Plan planlacyj z r. 1880.
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